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TATKALA KEBAHAGIAAN menjadi suatu tujuan sebuah kehidupan, semua orang

pun berlomba menggapainya. Bahkan sangat kentara perlombaan ini, dalam seluruh

aktivitas hidup mereka. Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, waktu-waktu

itu terpenuhi dengan rangkaian pola kehidupan dengan berbagai gaya mauPun cara

yang puncaknya adalah usaha meraih kebahagiaan. Ini semua terlepas dari sebuah

kesadaran maupun kelalaian individu yang menjalaninya. Yang padti, tidak ada se-

orang pun yang riang gembira tatkala merugi atau bahkan celaka di ujung usahanya,

namun penyesalan yang tiada guna adanya. Ini meyakinkan kita bahwa tiada satu

t"" 
J3J:,11115il"l%11'#:l[?flll"-;:t" seperti itu pura kiranya yang terdapat

pada setiap rumah tangga. Pasutri yang telah mengikat hubungan kuat lagi'erat an-

tara keduanya dengan sebuah ikatan suci pernikahan pun mendambakan kebaha-

giaan. Maka tak heran lagi, bila beraneka ragam pola serta gaya mauPun corak serta

warna kehidupan rumah tangga pun bisa kita dapatkan dan kita baca. Hal ini tentr.r

tidak lepas dari beragamnya cara pandang setiap rupah tangga tentang kehidupan

dan kebahagiaan itu sendiri.
Kebahagiaan dan keberuntungan hidup memalg indah, dan bahkan lebih indah

dari kata "indah" itu sendiri. Namun dengan segala kelemahan yang ada pada se-

tiap diri insan yang memang diciptakan dengan penuh kelemahan dan kekurangan,

hendaknya masing-masing diri setiap pasutri memahami bahwa yang mengetahui

hakikat kehidupan serta kebahagiaan adalah Alloh Penciptanya dan Pencipta selu-

ruh alam semeSta ini. Alloh dengan syari'at Islam-Nya menjanjikan kebahagiaan dan

keindahan, sehingga tidak ada kehidupan serta kebahagiaan yang hakiki selain apa

yang telah digariskan oleh Alloh dalam syari'at Islam. Dengan kata lain, kehidupan

dan kebahagiaan hakiki itu hanya ada pada Islani. Alloh Tahla berfirman:

.tt...i.*:.,i a,.- tt..t't:-tt ..t.t-. 't.1*.-*tt * a;- tu 4*tJ3[ty y: &t tt P, re tt)'e F cr I
4 ,!;, oj*;1;r.4 r; Gi e;i

Barangsiapa yang mengerjakan amal shotih, baik taki-laki maupun peiempuan dalam

keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang

baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang

Iebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an-Nahl [6| gZ)

Kalau demikian, dengan apa hendaknya kita membidik kebahagiaan sebuah ru-
mah tangga? |awabannya dengan penuh kepadtian adalah dengan Islam. Islamlah

yang menjanjikan hakikat kehidupan dan kebahagiaan hidup, baik bagi setiap indi-
vidu muslim dan muslimah maupun bagi setiap pasutri dalam bingkai rumah tangga

yang Islami. Rahasia indah dan bahagianya sebuah rumah tangga ada pada nilai-
nilai Islami yang mewarnainya. Ini menegaskan kembali betapa indahnya keluar-

ga yang Islami dan sesungguhnya keluarga yang terhiasi dengan harta benda yang

melimpah ruah, namun terpenuhi dengan kabut kekufuran tak akan membuahkan

kebahagiaan yang hakiki. Alloh Tahla berfirman:

(,!i a;;-ti e\ eq,'Ai L; w)"?$i;i A'ii s# y b
,t ,.--.,- t.2.t .. .t | (. ..:-t :E ,.rr:is t':";r"."'t e,t

Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya

Alloh menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyik-

sa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang

mereka dalam keadaan kafir. (QS. at-Taubah {sl' ls)
Wallohu A'lam.
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Assalantuhlaikum. Apa redtrksi tneuet'itna tras[.arr pcttq-

obatan helbal? (o8r37 ro4xxxx)

Redaksi: Wa'alaikumussalam, aJwan, untuk r:ubrik peng-

obatan alami dan konsultasinya sudah ada yang mengasuh

dari Redaksi.

Assalamualaikum. Saya sangat nteuanti kel-radiran
al-lllouladdoh. Sebelurnlya saya selama 6 tahu. ini rutin
beli dan baca Ar, FURQoN. Alhamdttlillaft banyak ilmu
yang saya dapat. Syukrort'ala ihtinmntikutt r,vttssalanl. (NI.

Azam, Bogor, o8 r 3z3zzxxlcx)

Redaksi: Wa'alaikumussalam,semo,ga Alloh memelihara kita

dan selalu i$iqomah di atas jalan-Nya yang lurus, dalam beril-

mu, beramal, dan berdakwah. Untuk masalah antum bisa di'
tunggu pada rubrik konsultasi edisi mendatang,insya Alloh.

Al h ct n tl ti I i I I a/i. selarnat atas terbitnya rnaj alah keh-rarga

11111s1i111 0l-lllauladdah. sernoga selalu istiqornah kellarga sa-

rnala di atas rnanhaj salaf dan tidak banyak.salah di edisi
pelclerna. (Uri Boboh, Jatirn, o856+6+oxxxx)

Redaksi: Jazakumullohu khoiron, semoga harapan antum

bisa kami wujudkan dan semoga Alloh memberi keifiiqo-
mahan kepada kica semua.

,4ssalantuhlaikanr. semoqa hadirnl'a ol-lllauaddoh 42p,11

menjadi sarana mendekatkau masvarakat kepaclar surl-

nah khususn)ra yang berkeritan dengart kehidupan keluar-
ga. (o8rggozxxxx)

Redaksi: Wa'alaikumussalam. Semoga harapan antum aan
juga saudara-saudara kita yang lain dapat terwujudkan. Un-

tuk masalah yangantum tanyakan bisa ditunggu pada rubrik
konsultasi edisi mendatang, insya Alloh.

,4ssal anruhl aikn u bagaimana cara tr-renjadi agen nlajirlilh
antum? (o8r3a74zxxxx)

Redaksi: Wa'alaikumussalam. lnformasi lengkap tentang

keagenan, silakan menghubungi nomor pemasaran kami

(Hr,. o8r llostg666).

* 
o"0" punya u.e€{-u""- ,#;;itik da' sara. bagi *"ttt,,;;;:,
sehat bagi kautn muslimin? Atau ada hal penting vanq pe'rlu clisarnpai-

kan kepada umat?
Lavangkan sulat ancla ke nreja redaksi, atatr
kirimkan SNIS ke nomor redaksi ( up. o8 r::o:32666 ), atatr

kirinrkart e-rttail: rrrajalalt.altttarvirtldalt(il gnrail.corlr

,4ssalaitu)tln r/tzmr. kattri ucatpkatr selittttttt trtas tet'lt.itrtt'it
'sauclariku' \'ang tersilyang al-lllauaddah. r.rt.t,,go senatrtia-

sa lnalnprl men'ujudkan cita-cita perjuan{anr.rya, \'ang
begitu indah uan lrelnpcsona, "Nlenuju keluarga saki-

nah, rnau,acldah, dar.r rohmah", semoga'saudariktr' bukan
sebagai ajang bincang-bincang septrtar ranjt'rttg, tetapi
benar-benar sesuai dengatt motto perjuangaun)'a dan se-

nantiasa iStiqomah di atas jalan Alloh yang terang-bende-
rang, nralarn harinya bak sitrng harinya, tiacla kerar.rcttan

dan keruwetan serta penuh dengan berkah bagi perneluk-

. r-rya darl jtrga larvautrva. (Dari saudaramu di bumi Alloh,
o8 rxxxxxxxx-r')

Redaksi: Wa'alaikumussalarn, sentoga Alloh menyayangi

orang yang menyayangi saudaranya karena-Nya, semoga

Alloh senantiasa membimbing kita agar tegar dan iftiqomah
meniti jalan-Nya yang lurus lagi tiada kebengkokan padanya.

Dalam dakwah kami yang merupakan usaha menyampaikan

ilmu yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai pe-

mahaman Ahlus.Sunnah wal Jama'ah dengan bimbingan para

ulama salaf, semoga Alloh memberikan mau'nah-Nya kepada

kami sehingga sampai pada motto perjuangan kami, arrrirr.

A s s al a r r t u'ttl atkttrtr. Se tnt rqit cl c tt ga tt t n c ttt tra t a al-lllarladdah

Alloh rnenjadikan keltralga kirnri sakiualt, ttrtin'etcldah. u'a

rohmah. Muclah-mudahan nraialct-l al-lllauladdah bisa isli-
qornah. (Abu Hasna', Gresik)

Redaksi: Wa'alaikumussalam. Jazakutnullohu khoiron aras

do'anya. Senroga Alloh memberi tauhq agar kita senantiasa

iftiqomah di jalan-Nya. Arrin.

iiiir, i

tdisi r Tahun he-r (t4z9lzooT)



SOali 
:r r r' r" ", l' ',', ., , , , '

Adab ijab kabul dalim a(ad nikah, disebutkan dalam
akad tersebut fulanah binti fulan (si fulan adalah ayah
tiri fulanah). Sepengetahuan saya, si fulan tidak ber-
hak menjadi wali si fulanah, apakah sah akad tersebut?
Mohon jawabannya, sy u kron. (o825 r g6oxxxx)

Iawab:
r.: Dilarang mengatasnamakan anaknya yang itu

bukan anaknya sendiri, sepe{ti Zainab binti Ahmad,
padahal Ahmad bukan ayahnya sendiri, akan. fetapi
ayall tiri atau orang tua asuh. Firman-Nya:
.,- - , aa t t . t . i- t - a i - z ,
;nr, 'rK4,e 

.\ 5jp fl.i f;ki n{;t4':\ 3;i ve... e

't:Ji; *S'"1. ,+'ti ,:. -tai s* y;,y =:li J*
E ::. ...',1i'*t

.... Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu
sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu
hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Alloh me-
ngatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan
(yang benar); Panggillah mereka (anak-anak angkat
itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka;
itulah yang lebih adil pada sisi Allolt.... (QS. al-Ahzab
[33]: + -5)

Ibnu Umar"#, berkata: "Tidaklah kami memanggil
Zaid bin Haritsah maula Rosululloh # melainkan de-
ngan panggilan Zaid bin Muhammad sehingga turun
ayal'. Panggillah mereka deigan nama bapak-bapak
mereka...." (Surat al-Ahzab [as]: +) (Muttafaq 'alaih:
ilqz)

z.: Tidak rnengapa jika bukan anaknya sendiri di-
panggil: "Hai anakku'f karena sebagai panggilan, bukan
penisbatan, sebagaimana Rosululloh # memanggil
cucunya, Husain yang merupakan anaknya sahabat'Ali
4,: "sesungguhnya anakku ini...J' (Bukhori: z5o5)

3.: Di antara syarat sahnya nikah ialah adanya wali
wanita yang menikahkannya.
Abu Musa 4- berkata: Rosululloh S bersabda:

9r'i13u4 r
"Tidaklah (sah) nikahtanpa wall" (HR. Tirmid zi: razo,
diriwayatkan oleh {mam Lima selain Imdm Nasai, al-Al-
biini berkata: 1'Haditsnya Shahih'i no. 1839, Mukhtashor
Irwa'ul Ghotit rle6+)

Rubrik ini diliatlirkan se.bagai sumbangsih kami pada problem pranikah dan
keluarga yang para pembaca hadapi. Bagi pembaca yang ingin berkonsultasi pada
rubrik ini, silakan layangkan uraian problem anda ke alamat redaksi (melalui Pos)
atau SMS ke IIP oBt3305326C)6 atau e-rnail: mdialah.aLf-l.aualklah@&Da!!-c_O_m,
ittsya Alktlt akan kanri bantu.

Adapun syarat.wali hendaknya: laki laki, merdeka,
baligh, berakal, tanggap, dan sama agamanya. Sedang-
kan waliyul amri, dia menikahkan wanita kafir yang
tidak ada walinya. Wali ayah wanita, dialah yang ber-
hak menikahkan putrihya, kemudian orang yang diwa-
'siati untuk mehikahkan, lalu kakeknya dari bapak, lalu
anaknya, lalu saudaranya, kemudian pamannya, ke-
mudian yang pal.ing dekat dengan ashobah dari ketu-
runannya, kemudian waliyul amri. (Lihat Mukhtashor
Ficlhul Islaml oleh at-Tuwaijiri: Bo7)

4.: Berdasarkan keterangan di atas, maka yang
berhak menikahkan wanita adalah' bapaknya sendiri,
atau wali lainnya jika berhalangan karena meninggal
dunia atau tidakberada di tempat, walaupun wanita itu
diasuh oleh bapak tiriny'a.

s.: Jika ayah tiri mendapatlcan wasiat atau ama-
nat dari bapak aslinya, atau wali lainnya untuk me-
nikahkannya maka boleh dia menikahkan, akan tetapi
hendaknya menyebut nama bapak aslinya, bukan nama
bapak tirinya.

6.: fika sengaja ayah tiri r-nenikahkan putri tirinya
atas nama dirinya, hukumnya haram, tidak sah per-
nikahannya, harus diulang akadnya dengan menyebut
nama bapak aslinya, tentunya bila setelah mendapat-
kan izin dari walinya, Walloltu A'lom.

Menihahi lfteri yang 0ihlnft ligc
Soal:
Wanita yang sudah ditalak tiga, baru bisa kemba-
Ii kepada mantan suaminya jikalau ia sudah menikah
dengan laki-laki lain, bagaimana hukumnya kalau
menikah sebelum memenuhi syarat-syarat tersebut?
(oarxxxxxxx)

lawaban
Hukumnya haram, tidak sah penikahannya, dia

berbuat zina, karena suami yang mencerai isterinya
sudah tiga kali, tidak boleh kembali kepada isterinya,
melainkan apabila setelah isteri itu dinikahi pria lain
dengan kemauan dirinya sendiri, dikumpuli, dan dice-
rai.

< ,g ... "rp-t:\'A4i**"at;y'rei,yfui 
Y

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan
dengan carayangbarlc.... (QS. al-Baqoroh lzl: zzs)

t , ,r,

Ayah

1 $! .r'l ]

,:.j'iifl:r'P
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Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak
yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi ba-

ginya hingga dia kawin dengan suani ltang lain. Kemu-
dian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka
tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suanti pertama
dan isteri) untuk kawin kembali iika keduanya berpen-

dapat akan dapat menialankan hukum-hukum Allo.h.

Itulah hukum-huktun Atloh, rtiteranglcan-Nya kepada

kaum yang (mau) mengetahui. (QS. al-Baqoroh [z]:
230)

Aisyah v*v-, berkata: Isteri Rifa'ah -$- datang kepada

Rosululloh P5, Ialu dia berkata: 'Asalnya aku ini isteri
Rifa'ah, Ialu dia menceraiku sampai tiga kali, lalu aku

menikah dengan Abdurrohman bin Zubair'*, sedang-

kan dia tidak memiliki melainkan semisal ujung kain
(maksudnya impoten)J' Lalu Rosululloh 'E senyum
sambil berkata:
'- 1 t,i t - J.'

o2x-j aS *p:t; ,-g'l url, J: gi ii 3:"*"i1

g;tu"t

Apakah kamu ingin kembali menikah dengan nifa;ah?

Jangan! Sehingga engkau merasakan madunya (Abdur-

r o hm an b i n Z ub a ir ) d an di a mer a s akan madumu i' (ttR'
Muslim: 2587, Bukhori, Nasai, Tirmidzi, Darimi, Ibnu
Abi Syaibah, Ibnu Majah, dan lainnya)
Selanjutnya, talak tiga itu ada dua macam:

1.; Ditalak sekali, dengan perkataan cerai berulang
tiga kali.
Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, ada yang

menghukumi'talak tiga, dan ada yang tidak. Adapun
pendapat yang paling rojih (lant) ialah dihukumi seka-

li talak, bahkan sebagian ulama mengatakan talak ini
adalah talak bid'ah. Jika suami mentalak (mencerai)nya,
dia boleh kembali kepada isterinya, dan jika kembali
setelah masa iddah, hendaknya menikah dengan akad
yang baru, atau urusannya kembali kepada mufti (ha-

V,tm,-red.) negeri setemp at.

L. Ditalak tiga kali secara bertahap, maka keterangan-
nya seperti di atas.

Syaikh Sholih Fauzan '+^Li41 aituttya: 'Ada orang
mencerai isterinya tiga kali, setelah itu ayahnya me-
ngembalikan putrinya kepada suaminya, dan kedua-
nya hidup .bersama dan melahirkan dua anak, boleh
apa tidak?'i Beliau menjawab: "Soal ini masih global,
jika suami mencerainya tiga kali senggangwaktu, sung-
guh telah jatuh talak ba'in, wanita itu tidak halal bagi
suaminya sehingga isteri itu menikah dengan lekaki
yang lain dengan kesukaannya, setelah dikumpuli, lalu
dicerai oleh stlamiyang kedua, lalu dinikahi suami per-

tama dehgan rakad yang baru. Akan tetapi, jikd ditalak
tiga kali langsung, maka ulama berselisih pendapat da:
lam hal ini, urusannya kembali kepada mufti negeri-
nya!' (al-Muntaqo fi Fatawa Sholih Fauzan's/zzg)

Ketahuilah wahai saudaraku, talak di dalam Islam
memang dibolehi<an, karena apabila dua pasangan hi-
dup tidak bisa rukun maka jalan keluarnya adalah ta-
lak. Namun dari sisi lain, talak terkadang mengandung
madhorotlerutama kepada anak, atau suami dan isteri,
terutama dari segi kejiwaan, karena itu sebelum jatuh
kepada perkara ini, perlu diketahui bahwa:
9 Alloh melindungi hak wanita, tidak boleh suami

mempermainkan' wanita sekalipun'dia sebagai
' pemimpirt di dalam rumah tangga dan pu'nya hak

mentalak.
,9 Nasehal bagi suami: Hendaknya berhati-hati tidak

mudah mengeluarkan perkataan cerai, sedangkan
dia masih membutuhkan sesuatu dari isterinya.
I(etahuilahl Walau isteri pernah berbuat salah te-
tapi masih banyak jasanya, terutama kesan cinta
yang sulit dilupakan. Se.ring kita jumpai setelah is-
teri dicerai, justru suami menyesal setelah beber-
apa hari berikutnya, apalagi kalau sudah punya
anak, cukup ruwet mengatasi problemanya. Maka
dengan mengingat kebaikan isteri di kala isteri ber-

, buat salah, insya Alloh suami bisa menahan emo-
sinya sehingga tidak niudah mengeluarkan kalimat
talak.

-' Nasehat bagi isteri: Iagalah dirimu dari perkataan
dan tindakan yang mengakibatkan suami marah.
Sadarilah bahwa hidup ini penuh ujian, wanita
lemah fisik dan akalnya, dan kurang pula ibadah-
nya. Taatilah suami selagi memerintah yang baik,
walapun perintahnya dirasa berat, bersabarlah
menghadapi problema keluarga, diamlah ketika di-

-uruhi, mintalah maaf bila merasa salah, maafkan
dia bila bersalah, mintalah nasehat kepadanya, se-

derhanalah dalam urusan dunia, jadilah isteri ahli
ibadah. Insya Alloh dengan upaya ini suami tenang
jiwanya, kebaikan isteri tetap akan dikenang oleh
suami walaupun jauh dari pandangan mata.
Ya Alloh, jadikanlah isteri dan anak kami penyejuk

hati, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk
orang yang bertaqwa.

Jolah ltlemilih lfteri
Soal:
Ana (saya) salah pilih isteri, karena dalam memilih da-

lam keadaan bingung, apa yang harus saya lalukan?
Mohon bantuan solusi dari Ustadz. (oSrSzssrzxxxx)

Iawab:
[{ Akhi (saudaraku), h endaknya antu m bersyrkur

kepada Alloh karena telah menikah. Dengan menikah,
akhi telah mel4ksanakan perintah Alloh dan sunnah

tdiii r Tahunhe-r (rttz|/zool) 5



Rosululloh S9, rnembendung sekiatr banyak L"-u1ri'r' i,

atan dan menenanglcan jiwa dari syahwat liang haranl,
menafkahi isteri; menjalin htrbungan kerabat dengqn
baik, dan kebaikan lain'ysng fidak diperoleh oleh orang '

yang membujang. Ini semrra kelak akan diambil paha-
lanya pada hari Kiamat.

kl Untuk mengatasi kebingungan: r

Akhi merasa bingung karena keliru memilih isteri,
hal iru diketahui setelah membaca majalah AL FUReoN,

disebabkan isteri belum mau berhijab secara syar'i, be-
lum menerima ketentuan syari'at Islam, dan heltrm taat
kepada suami, sebagaimana laporan nl-lu lell,at SN.{S

yang kami terima. Akhi bingung hagainrarra meng,atflsi
isteri yang belum mau menutup sebagian auratnya scr-

perti disuruh rnengenakan kaus kaki beltrm meneriura,
dengan alasan masih di lingkungan rumah, isteri di-
suruh memanfaatlcan waktunya untuk membaca kitab
tauhid, dia beralasan terlahl berat, bahl<an bila diaralr-
kan l<epada vang llail< dia marah.

[g] I(arrni bersyukur kepada Alloh l<arena alchi prr-
luva rasa tanggung jarvab dan belas kasihan l<epada

isteri agar rnenjadi wanita muslimah, berhijab dan me-
nelirna syari'at Alloh.

Adapun hal yang hendaknya dimaklumi dan diupa-
vahan untuk segera diamalkan ialah sebagai berikut:

-$ Mernohon kepada Alloh agar isterinya segera
mendapat hidayah, terutama pada waktu malam hari
ketika menjalankan sholat tahajjud. Dari Abu Huroiroh
'# Rosululloh'"t-! bersabda :

' ril,l 
"+ 

;r: u-rJr rt*-:Jr -l! aJrJ .tS Jwj .:Jjtr uJi J,.=
t 

,,.: tt ^ 
t, t-

J.e 4;ELi Jt& Ji iJ .*+.3it -i:e;u:.r J;._ 1>'li Ul'
'i f};iidil{

"Robb kita Yang Maha Suci tlan lvIaha Tinggi setiap
ntnlam turun ke langit dunia pada sepertiga nmlant
terakhir Dia ber.firman: 'Barangsiapa yang berdo'a
kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkannva, ba-
rangsiapa ),nng nrcninta kepada-Ktt niscaya Aku akan
rnem.berinya, dan barangsiapa y.ang meminta ampLul
kepada-Ku rtiscaya Aku. akan m.engampuninva." (HR.
Btrkhori: sB+6)

s Meyakini bahwa hidayah taufiq (seseorang itu
dapat menerima kebenaran) hanya di tangan Alloh, se-

dangkan seorang hamba hanya mampu mendakwahi
dan memberi nasehat.

,g+';ui'6i3;:;i ; 69,t a4s,

.4 :z- 7afi59
Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi pe-
tunjuk kepada orang yaryg kamu kasihi, tetapi AUoh
memberi p etunj uk kepada orang y ang dikehendaki.Ny a,
dan Alloh lebih mengetahui orang-brangyangmnu me-
nerima petunjuk. (QS. al-Qoshosh [28]1561

r',;rC,r flendaknya
nganlemah lerno-utn lemah lembut dan bersaba{, karenawanita kurang
akal dan agamanya
.Dari Abu Huroiroh *S-' Rosululloh 5E bersabda:

J,3r lil; tf:etf "r;.U:+P tp tlu,tr".;;ts

i;ci ur C tsr i:s'i"F u# .+i j5r d'!di $.4r

"'Dan ltenrlctlcn'yo kalian bertttasiat lcepacln u,cutita de-
n gan utcrsictt t,ang ltnili, lcaren a sew ngguhnl,a nt ereka itu
d,ici1-ttakan dari mlLtrig rusulc yang benglcok, dan yapg
paling benglcok adolnh tulang rusuk yang bagian atas,

.iika lcnrnu rtrcluruslcantrya dengan keras nmlca engkau
rttenrccaltkrtrtrti'a, dcttt.iilca kanut biarlcctrt dia. nruka dia
tt:tup bertgkok. Malccr u,asiatilnlt nterelta dengan wasictt

),ctttg bnilc." ([{R. Bukhori: +z1z)
-9 Suami hendaknva senantiasa memimpin isteri-

nva, bukan sebaliknya, sebagaimana disebutkan di da-
lam Surat an-Nisa' l+1, zq.

-9 Suami ketika menghadapi pertikaian dengan
isteri, hendaknya tidak terburu-buru mengucapkan
perkataan atau bertindak yang merugikan dirinya sen-
diri, karena wanita pendek akalnya, dan apabila hu-
bungan telah retak maka akan sulit mengubahnya, dan
biasanya suaminya yang kurang tahan. I(arena itu, se-

belum bertindak hendaknya berpikir tentang maslahat
dan madhorotnya. Ada baiknya bila suarni isteri berdua
tidak mampu memecahkan permasalahan keluarga
maka mereka berembuk dengan keluarga dari pihak is-
teri dan suami.

t34 -ugi G ;<t \k$ +n aW 4pv;'g5,",F....1
. .- .4' . 6-. - r , a.!( ,!t ot t*4al ,lt g7 t+t;l i*j oJ klri d/

,r ',o' '/ ' 'o ''t;.+;iL1', la/i
Dan jlka kamu khawatirkntn ad,a persgpgketizan drlta,ra ,'
keducinya,' maka kirimlah seorang hakam d.ari keluarga
laki-laki dan seoranghakam dari keluarga perempuan.

Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan :"

perbaikan, niscaya Alloh memberi; taufiq kepada suami
isteri itu. Sesungguhnya Altoh Maha Mengetahui lagi
Mah.a Mengenal. (QS.an-Nisa' 1al: as)'
Ada baiknya bila suami bercanda dengan isteiinya, ter-
utama pada saat isteri sedang membutuhkan suami,
maka suami punya ke'bempatan llntuk menyisipkan
nasehat berkenaan dengan nikmatnya bila punya is-
teri yang mau mengikuti syari'at Alloh. Sebagaimapa ,

Rosululloh & bercanda'dengan isterinya, Aisyah ,;4;,

diajaknya berlomba jalirn gAn $q${ffl|ryli ,!, ,1,i 
i ,,.: rrn-,1'

tlo

t'-€ t :--. 
-

ltt fJ i b- er

I M.enyadari bahwa hidu
ujian. Ada kalanya diuji dengan r
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9 Menjalin hubungan baik dengan kerabat isteri,

. boleh jadi sebagai wasilah llagi isteri untuk menerima
ajaran Islam.

-$ Diajaklurrtuk nrenul)tut ilrntr syar'i cli majelis
'Iholiltul tilrni (penunttrt ilrnrr), f attg tidak llercamllur
adtrl< dertgarr priir.

-gl' N{ernbtrnyikan kaset rttatt CD kajiatt para tls-
. tatlz salafi, rlan nrenvedialcan kitab bacaan dari karva

trrlis para ustaclz berpemahanran salaittsh sholih.
-; illengarjal< isteri bclsilirtlrrahmi di rtnnal.r satr-

tlartr kita yartg istet:itrva strclalr kertrliali l<epacltr [renra-
hurnan salaf dan berhijab tlcttgittt lriial-r svar'i, boleh
jadi al<arr rnenet'ittta nasehutttvit.

-9 Atau tnt:rtggttttalcatr t:rtt'it lititt Vatrg scsuai de- '

ngart sttnnah.
Akhirnva, l<arni [lctclo'a \cltt()get (ttttttttt clatl isteri

segera nrendapatkatt tatrfiq tlittt Lohttrat-Nva sehingga
segera kembali lcepacla ltemaltitmatt surrtrah ttlelltlrtlt
salafrrsl'r slrolilr.

lfteri Ditingg al P er gi Sua mi
Soal:
Jikalatr suauri rleninggalkatr rultttth lebih dari tiga
tahun, pergi tanpa alasatr, tidal< pental-r lagi merlrberi
nall<ah, bagainrirrraltalr strrtus l)asallgan stranri isteri?
(oBszz+o6xrxx)

Jawaban:
Soal ini pci'nah ditanyakan oleh salah seorang wa-

nita kepada salah seorang ulama.sunnah besar di Sa.

udi Arabia bernama Syaikh Muhammad bin Sholih bin
tjtsa inr in iir^F" seb agai berikut l

Saya seorang isteri, selama tiga tahun punya dua
anak, setelah itu terjadi kesalahpahaman, lalu dia
pergi meninggalkan saya, aldrirnya saya berpisah
.dengannya, akan tetapi tidak cerai. Selama enam
tahun saya ditinggal oleh suami, dia pun tidak men-
ceraikan saya. Lalu saya angkat perkara ini ke peng-
adilan, tetapi dia tidak hadir dan yang hadir hanya
orang tuanya, lalu hakim memutuskan kami harus
pisah. Yang saya tanyakan:
1. Apakah keputusan ini termasuk talak menurut

pandangan syari'at lslam, dan iddahnya mulai
tanggal dan hari diptttuskan, atau bagaimana?

2, Apakah suami wajib menafkahi saya selama dia
n-reninggalkan saya?

Beliatr menjawab:
I(eputusan hakim tersebut bukatr dinamakan

talak akan rctapi fasaklz. I(ecuali apabila hakim
mengucapkan kalimat talak, maka berarti talak, dan
dihukumi iddah mulai diputuskan perkara. Ada-
pun masalah nafkah, ini urusan mahkamah (peng-
adilan). Jika kamu, wahai saudariku, menuntutnya
maka mahkamah yang menentukan kamu berdua.
Adapun suami tidak berdosa jika dia meninggalkan

I isterinya selama waktu ittr apal;ila penvcrbabtr\,;l

, clari lsteri. (Kmryultut Fatau,n Islnrtlil'1'6al1oleh N'tu-

lranrmad bin Abdtrl Aziz Mustrid zlzsg)
Akan tetapi, bila suami rneninggalkan isteri-

rl\ra tanpa sebab kesalahan isteri, dia berdosa dan
hendaknya rnengganti nalkiihnl'a selatna dia pergi.
Muhammad bin Ibrohim at-'I'urvaijiri berkata: "Jika

suami pergi dan tidak meninggallcan rtafl<ah untuk
isterinya, rnaka rvajib rnenrbayat' nafkahnya yang

lalu1'(,\y'rr/clrtnslt'rlrl:iqlutlIslanli:I\6o)

Nasehat buat suami:
l(etahuilah bahwa lridup tidak lepas dari trjian dan

cobaan, tenltama bagi yang sudah rnenikah. Sttanti
hendaknya drenl'adari akan kewajibannya kepada is-
teri, seperti mengumpulinva dengan cara yang bailc.
.'.)' i _- .: t, tr. - .t-
rr^F Jr ,"* ,^#f ,:r.t .-rl-ii! ;lt*G: ... ':

.... t)rrtt bergau,llnh dengan tnerekrt s((tt'u palut. lit:tttu-
dian bila knnti'tidak nrcnyukai rnerelcu, (rnuli'a harstr-

hartah) karenn mungkin kantu tidak nrcrt\ttkai sesuattr,

padahal Alloh nrcnjadikan pndatrya kebailtatt yftng

bnnyuk. (QS. an-Nisa' 1a]: 19)

Hendaknya memberi nafkah rnenul'ul kemam-
puannya, berupa makau,.pakaian, tempat tirtggal clan

kebutuhan lainnva.
r)- I , ^- , -

&+f,3 '4r) * ,* c-: *- -" 7* :t -+J :

'ei 'J;,$'r;-st; s *t un ni 3g,.'l' ,i,i 'xr; r*
, -;-.,/. r ..0
!, -, \J^,)-/'-9 J-rr.

Hendaklah orang yang t?le)npu mentberi naJknh me'
nurut kemampu&nnya. Dan orang yang disempitkart
rezekinya hendaklah memberi nafkah dari. hartcr yqng

diberikan Alloh kepndanya. Alloh tidalc nrcnikulkon
beban kepada seseorang ntelninkan (sekedar\ apa yeng

Alloh berikan kepadanya. Alloli t;elalc alcnrt rnernbe-

rikan kelapangan sesudah kesempitnn. (QS. ath-'Ihri-
taq Ios]: z)

Syaikh Muhammad bin Ibrol-rirn at-Tur,rlaijiri be'rka-

ta; "Iilca suami merasa keberatan rnernberi nalkah atntr
pakaian, atau tempat tinggal, atau pergi dan ticlak t1-te-

ninggalkan nafl<ah, dan isteri tidak mampu mengirmbil
hartanya, maka isteri punya hak r,rntuk fasal<h clengatt

izin hakiml' (Mukltasltor Fic1hul Islanti: 86o)

Jika suami menyadari akan tanggung jar'r'abttya se-

bagaimana keterangan di atas, insva Alloh l-ridtrpnt'a
akan bahagia, tidak mer.rzholimi dan tidak clizholirr.i.

Nosehat untuk isteri:
Isteri hendaknya taat kepada suami, bersabar atas

cobaan hidup rumah tangga, dan hendaknya tidak me-
nuntut suami di luar kemampuannya, baik keperlt.;,t
makan, pakaian, dan tempat tinggal, sebagaimana ke-

tdisi r Talrun he-r hqz9/zool)



terangan ayat di atas. I ; I :

Keterangan di atas berlaku untuk isteri yang di-
tinggal suami karena kesalahan suami atau isteri, akan
tetapi bila bepergiannya kaiena ada udzur syarli, kete-
rangannya sebagai berikut:

Syaikh lbnu Utsaimin'itF! ditanya: "Saya berasal
dari negeri Mesir, saya bekerja di Saudi Arabia. Sedang-
kan isteri saya di Mesir. Saya mendengar berita bahwa
pria yang berkeluarga tidak boleh pergi meninggalkan

, isterinya lebih dari enam bulan, karena hukumnya ha-
ram, padahal saya,sering berhubungan dengan isteri
saya lewat surat, dan saya kirim nafkah dia setiap bulan,
apakah ini dibenarkan?"
Beliau menjawab: "(Apabila) suami pergi dengan me-
ninggalkan isteri di tempat yang aman, tidak mengapa.
Dan apabila isterimernbolehkan suami pergi lebih dari
enam bulan, juga tidak mengapa. Akan tetapi, jika isteri
menuntut haknya maka hendaknya isteri tidak diting-
gal pergi lebih dari enam bulan, kecuali jika ada udzur
dalam keadaan sakit untuk berobat dan semisalnya;
maka jika terpaksa, ada hukum tersendiri. Yang penting
hal ini adalah haknya isteri, jika isteri mengizinkan dan
dia di tempat yang aman, maka tidak mengapa, sekali-
pun suami pergi lebih dari enam bulan. (Fatawa Ma-
narul Islam 3/ s66)

Selanjutnya jika suami mdninggalkan isteri, tidak
ada beritanya maka keputusannya kembali kepada
mahkamah. Wallohu A'Iam.

KiatMeniadilltlurlimah Sejati
Soal: :

Saya adalah muslimah berumur rz tahun. Saya ingin
bertanya, ba$aimanakah kiat-kiat menjadi muslimah
sejati yang tidak mudah terpbngaruh dengan cinta
semu yang tidak diridhoi dan disayangi oleh Alloh
Ta'ala, dan saya ingin dicintai dan mencintai karena
Alloh. Atas jawabannya, saya ucapkan jazakallohu
khoiron. (oB r 8og6+xxxx)

Jawaban:
Soal ukhti ada dua pokok pembahasan:

Pertama:
Bagaimana menjadi muslimah sejati, tidak mudah ter-
tipu cinta semu?

Perlu diketahui bahwa cinta itu tempatnya di hati,
sedangkan hati menjadi baik apabila dia meningkat-
kan iman kepada Alloh, dengan sering menuntut ilmu
syar'i, lalu mengamalkannya, mendakwahkannya dan
bersabar atas tiga perkara ini, sebagairpana diterang-
kan di dalam Surat al-Ashr.

Sedangkan untuk mengetahui ciri muslim yang
sejati, bacalah Surat al-Anfal [e]: d, al-Hujurot [49]: 15,

al-Mu'minun [ea]: 1-r1;- dan dalil lainnya, b{iiF daiarn
al-Qur'an ataupun as- Sunnah. l

Rosululloh s memperbaiki umat dengan cara me-

8 tdisi r lahun he-r (tqzv/zool)

"Ketahuilah bahu,a di dalam jasad ini ada sepotong da-
ging, apabila dia bailc malca akan baik semua jasadnya,
rlan apabila jelek ntaka jelek semua anggota badannya.
Ketahuitah dia itu adalah hati." (HR. Muslim: zgg6)

Kedua:
Ukhti ingin diciptai dan mencintai karena Alloh.

Rupanya ukhti ingin segera mendapatkan pasangan
hidup yang benar-benar menyejukkan hati, uldrti ingin
dicintai oleh'calon suami karena Alloh, dan sebaliknya
mencintainya karena Alloh, maka konsepnya sebagai
berikut:

-9 Uldti hendaknya menuntut ilmu syar'i, yaitu
al-Qur'an dan as-Sunnah dengan pemahaman salaf-
ush sholih, datangi kajian kajian salaf, baca kitab-kitab
yang ditulis dan diterjemahkan oleh ulama dan para
ustadz yang berpegang pada pemahaman salafush sho-
lih, kaset, dan CD mereka, atau bila mungkin masuk di
pendidikan (yangber-manhaj / metode) salafush sholih
seperti pondok pesantren dan semisalnya. Ilmu dien
(agama) adalah kunci petunjuk, bagdikan pelita yang
menerangi hati kita, tidak sedikit akhwat dan ikhwan
yang asalnya jatuh kepada hizbi, haroki, bid'ah, dan
lainnya mendapatkan petunjuk karena mendengarkan
dan membaca serta menerima ilmu yang disampaikan
oleh ulama salaf.

-9 Setelah mendapatkan ilmu syar'i, segeralah
diamalkan terutama berkenaan dengan pakaian yang
menutup aurat, tidak menampakkan keindahan diri
dan perhiasannya ketika di luar rumah,. tidak bergaul
bebas dengan laki laki yang bukan mahlomnya. Iika
hal ini diperhatikan insya Alloh wanita.tidak terfitnah,
dan tidak kena rayuan setan. Jadilah orang yang ahli
ibadah kepada Alloh dengan menjauhi kemusyrikan,
kebid'ahan, dan segala macam kemaksiatan. Karena
Alloh akan menolong hamba-Nya yang beriman dan
beramal sholih. (Lihat Surat Muhammad [+z]: z)

-D Memohon kepada Alloh agar mendapatkan pa-
sangan hidup yang dicintai oleh Alloh

Csi|l; - . E\ ,'p G,-:ii'l V,::\ ; A J;t;: ... F.J>r-J

{ ''€-} r1r;l 34jl'
.... Ya Robb kami, anugerahkanrlah kepada kami isteri-
istert karni dan ketur.unankami sebagai penyenanghati
(kami), ilan jadikantah kami imam.bagi qrang-orang

. yangbertaqwa.. (QS.allFy1gon Izsl:,2+) : , ,, .



Tidak sedikit para isteri menuntut suami hal-hal
yang memberatkan dia yang akhirnya terkadang para
suami menghutang disebabkan hal itu, namun para
idteri menganggap itu adalah hak mereka, ben,arkah

anggapan ini?

Js.wab
Sesungguhnya hal ini termasuk pergaulan yang ti-

dak baik sebagaimana firman Alloh:

;*i'|#.b
{ e... "r*;r; ,- $)*;'Ai,iJtv 'Xi.su

Hendaklah orangyang mamtr u memberi naJkah menurut
k em amp uan nya. D an o r a ng y ang di s emp it kan re z ekinya

hendaklah memberi naJkah dari harta yang diberikan
Atloh kepadanya. Alloh tidak memikulkan beban kepgda
seseorang melainkan sekedar apa yang Alloh berikan
ke12adanya... (QS. ath-Tholaq [05]: 7)

Maka tidak diperbolehkan bagi seorang iSteri me-

nuntut kepada suaminya melebihi nafkah yang wajib
(apalagi sampai menghutang) bahkan tidak diper-
bolehkan bagi seorang isteri menuntut lebih dari'urf
(kebiasaan) setempat yang berlaku walaupun seorang
suami mampu atas yang demikian itu. Perhatikanlah
firman AIloh Taala:

C

4 ::. ...'+:HL ct*"'t...Y
... Dan bergaullah dengan mereka secara patut... (QS.

an-Nisa' [+l' rs)
Dalam ayaf lain Alloh berfirman;

{ iigr... c:AL'j.e u. iyt }s...b
.,, Dtm para wanita mempunyai hak yang seimbang de-

ngan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf... (QS.

al-Baqoroh Iz]: zz8)
Demikian pula sebaliknya, tidak diperbolehkan

bagi seorang suami untuk tidak menafkahi iflerinya.
Karend yang kita saksikan sekarang, sebagian suami
tidak memberikan nafkah kepada islerinya dan anak-

Dikunpulkan dan diterjemahkan oleh:

Ust. Abdul Wahhab

anaknya karena sifat bakhil yang ada pada dirinya.
Namun bagi seorang isteri dalam kondisi seperti ini
(suami tidak menafk ahi, - r e d.) dip erb olehkan untuk
mengambil sebatas kebutuhannya, walaupun tanpa se-

pengetahuan suami, sebagaimana yang dilakukan oleh
Flindun binti 'Utbah ketika mengadu kepada Nabi S
akan suaminya yang bernama Abu Sufi'an yang mana
dia adalah seorang yang bakhil lantaran tidak membe-
ri nafkah kepada iSteri dan anak-anaknya, melihat hal
ini Rosululloh M bersabda: 'Ambillah sebagian dari
'hartanya yang mencukupi dirimu dan anak-anakmu
dangan 

"utu 
yung baiki' (HR. Bukhori: zzr r dan Mus-

lim: r7r+)
(Dari Majmu'Durus Fataws al-Haram al-Makki 3lzry-
z5o oleh Syaikh Ibnu Utsaimin(r))

Telah terjadi perselisihan antara suami saya dengan

keluarga (orang tua) saya seputar urusan dunia lalu
saya mengambil sikap untuk lebih cenderung membela
keluarga, karena taat kepada kedua orang tua adalah
perintah Alloh Tabla. Namun di sisi lain adanya ke-

cenderungan saya untuk membela suami dikarenakan
saya pernah mendengar beberapa hadits Rosululloh S
yang saya tidak tahukeshohihan hadits tersebut. Di an-

tar any a; Ro sululloh M b ers ab da :' An daik a t a aku dip er -

bolehkan intuk memerintahkan seseorang suiud kepada
selain Alloh niscaya akan kuperintahkan seorang idteri
untuk sujud kepacla suaminya.'<')
Begitu pula dalam hadits yang lain Rosululloh M b".-
sabda: 'Alloh tidak akan pernah ridhokepada seorang

isteri sehingga dia ridho kepada suaminya.'<'\
Akan tetapi, aku tetap berusaha untuk menda-

maikan antara dua belah pihak dengan berbagai ma-

cam upaya namun hal itu belum tercapai, karena itu
saya berharap pengarahan dari anda kepada siapakah
saya harus memihak karena saya selalu khawatir kalau
sampai hal tersebut membuat saya membenci kedua
orang tua, suami saya, serta menjadi seorang idteri yang

(t) Nama beliau: Abu Abdillah Muhammad bin Sholih bin Muhammad bin Utsaimin al-Wuhaibi at-Tamimi. Beiiau lahir di kota Unai-

zah pada tanggal z7 Romadhon 4+Z H. Beliau seorang ulama besar. panutan dalam berilmu, beramal, berakhlaq, dan berbudi luhur.

Guru-guru beliau sangat banyak, di antaranyai Syaikh Abdurrohman bin Nashir as-Sadi, Syaikh Abdul Aziz bin Abdulloh bin Baz, Syaikh

Muhammad al,Amin as-Syanqithi, dll. Beliau sangat bersemangat dalam menulis dan mengajar sehingga karya beliau menjadi rujukan
tholabatul ilmi (para penuntut ilmu). Di antara hasilkarya beliau yang terbesar: a sy-syarhul Mumlr'syarah lotab Zadul Muttaqni', al-Qoulul

Mufid syanh Kitab Tauhid, Syarh Lumlatul I'tiqod, dll. Beliau wafat pada tahun r4zr H dan dimakamkan di Makkah alMukarromah dekat

kuburan guru beliau, Syaikh Abdul Aziz bin Abdulloh bin Baz'
r') HR. Tirmidzi +l nz l-red.l(") HR. Muslim zlrc6o (-red.)

wh-,Tt4*s*w*'&.*?q
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tidak memenuhi hak suami yang merupakan kewajiban
saya dan aku berharap pula agar anda memberikan se-

dikit nasehat kepada mereka yang mudah-mudahan
Alloh memberikan manfaat dengannya.

lawab
Adapun memeniihi hak orang tua serta menaati'

nya adalah perkara yang wajib tanpa ada keraguan
sedikitpun karena hal ini telah diperintah oleh Alloh
dalam banyak ayat-Nya. Demikian pula, hak seorang
suami terhadap isterinya. Maka masing-masing di
antara keduanya memiliki hak yang harus dipenuhi'
Oleh karena itu, sikap yang wajib bagi seorang iSteri
adalah memberikan semua hak kepada orang yang
berhak menerimanya. Akan tetapi, adanya perselihan
antara mereka berdua sebagaimana yang telah eng-
kau sebutkan, sementara engkau tidak tahu kep'ada
siapakah engkau harus berpihak, maka kewajibanmu
ialah berpihak kepada yang lebih benar. Jika sudmimu
yang lebih berhak sementara orang tuamu yang keliru,
hendaknya kamu memihak suamimu dan menasehati
orang tuamu. Namun jika sebaliknya, hendaknya eng-
kau memihak orang tuamu dan menaSehati suamimu.
Sikap yang terbaik bagi ukhti adalah memihak yang le-
bih benar dan menasehati orang yang keliru di antara
keduanya demikian yang berkaitan mengenai sikapmu
terhadap keluarga (orang tua)-mu dan suamimu ke-
tika terjadi perselisihan di antara keduanya, kemudian
berusahalah untuk mendamaikan di antara keduanya
sesuai dengan kemampuan agar engkau menjadi se-
orang pembuka pintu kebaikan. serta dapat menghi-
langkan perselisihan dan pertikaian serta kerusakan
yang ada pada keduanya, maka dengan inilah engkau
akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Alloh ka-
rena mendamaikan. orang lain (terlebih lagi keluarga)
yang sedang berselisih. merupakan ketaqwaan yang
paling agung sebagaimana firman Alloh Ta'ala:
-/ i -a -, , ,,(., 7 . .a , 6 \
stfs-p 3t\3 u .t r"lc," Yl r*F c # Jh I y

4 :1. ... e-6i G *l
Tidak ada kebaikan pada kebanyakan b,isikan-bi-
sikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang
menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat
ma'ruf, atau mengadakanperdamaian di antara manu-
sla... (QS. an-Nisa [+]: n+)

Adapun nasehat khusus bagi mereka berdua ialah
sebagai berikut:
. Wajib bagi mereka untuk selalu bertaqwa kepada

Alloh.
. Hendaknya selalu memperhatikan ukhuwah Islam'

ilyah di antara mereka dan memperhatikan hak-
hak kerabat dan hubungan dia sebagai seorang

tdisi r lahun he'r (r428/zoo7)

: mertua.
. Hendaknya melupakan perselisihan yang sudah

berlalu, serta memaafkan satu dengan yang lain,
karena beginilah seorang muslim dan jangan sam-
pai mengikuti keinginan hawa nafsunya dan (hawa
nafsu) setan, dengan cara meminta perlindungan
kepada Alloh Tabla dari segala bisikannya.

(Dari al-Muntaqo min Fatawasyail<h Sholih bin.Fauzan,
fatwa no. q8q)

Soal
Jika ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wa-
nita yang masih gadis, ternyata di kemudian hari tidak
ditemukan keperawanannya, apaliah seorang suami
harus menutupi aibnya atau apakah yang harus diper-
buat?

Jawab
Pertama, ini merupakan salah satu pertanyaan yang
bagus lagi penting, mengapa wahai saudaraku...? Ka-
rena manusia bisa jadi menempuh cara-cara jahiliah
dalam menyelesaikan masalah ini. Namun perlu dike-
tahui bahwasanyapara ulama, bahkan para ahli medis
bidang kedokteran, menyebutkan faktor-faktor yan g
menyebabkan hilangnyd ataa sobeknya selaput dara
seorang wanita di antaranya bisa jadi disebabkan ka-
rena lompat yang cukup tinggi, terjadi benturan pada
punggungnya, sering datang bulan, atau mungkin
pernah jatuh akibat bermain pada waktu usia kanak-
kanak. Oleh karena itu, jika ada seseorang menikah
dengan wanita yang masih gadis namun di kemudian
tidak didapati keperawanannya maka ada beberapa
hal yang harus diperhatikan;
Jika dia seorang yang memiliki ilmu dan mampu menj a-
ga dirinya kemudian memberikan udzur baginya maka
ini kembali kepada dirinya. Namun kalau tidak, wajib
atasnya untuk menutupi aibnya sebagaimana Rosul-
ulloh ffi bersabda: "Barangsiapa yang menutupi aib se-

orang muslim niscayaAlloh akan menutupi aibnyal'
Sungguh diharamkan baginya untuk menyebarluaskan
perkara ini di khalayak manusia akan hilang atau so-
beknya selaput dara wanita tersebut karena hal ini
boleh jadi disebabkan adanya faktor yang Iain selain
berzina, atau bisajadi hal itujuga karena dipaksa, dan
sebagainya dari sebab-sebab yang sudah kita ketahui.
(Dari ljabatus Sall oleh Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wa-
di'i. falwa no. 295)
Wallohul Mu{talan.Wa
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Apabila kamu membaca al-Qurhn hendak-
Iah kamu meminta perlindungan kepa,da

Alloh. dari setan yang terkutuk. (QS: &tr-

Nahl Ir6]:q8)
WiMW;.fi"W"W

Segala puji bagi Alloh sebanyak-banyaknya pujian,
pujian yang sebaik-baiknya lagi diberkahi. Segala pujian
bagi Alloh, Dzat Yang menyeru hamba-Nya menuju pin-
tu-pintu rohmat-Nya, yang memberi kenikmatan dengan

menurunkan al-Qur'an, di dalamnya terdapat petunjuk
tatanan kehidupan yang damai dan sejahtera di dunia,

dan menjanjikan sebuah kepadtian kenikmatan yang

sempurna di alam akhirat, kita memuji-Nya atas kenik-
matan-Nya yang banyak, juga atas petunjuk dan kemu-

dahan jalan meraihnya dengan kitab-Nya, semoga kita
dijadikan termasuk orang-orang yang dijanjikan bakal

meraih kesempurnaan kenikmatan-Nya.
Sesungguhnya membaca al-Qur'an adalah amalan yang

memiliki keutamaan sangat besar. Mereka para pembaca

al-Qur'an adalah kaum yang terpuji, di mana Alloh me-
muji mereka dengan firman-Nya:

6 i&is 
'ir:ni 

rr:si, ll ;-;t Jr];i u;fr Ll V

;itlA e t; I ;t-c ,!r:t"'+Y" rfo 'rits;'

Seswngguhnya orang-orang yang selalu membaca lltab
Alloh dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebaha'
gian dari rezeki yang J<ami anugerahkan kepada me-

reka dengan dfutm-diam dan terang-terangan, mereka

itu mbngharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,

agar Alloh lnenyempurnakan kepada mereka paha.la

mereka dan- menambah kepada mereka dari karunia-
Nya. Sesunfuuhnya Alloh Maha Pengampwn lagi Maha
Mensyukuri. (QS. Fathir lzs): zg-zo)

Ada beberapa adab membaca al-Qur'an, namun ti-
dak akan kita bahas semuanya, hanya terfokus pada fir-
man Alloh dalam Surat an-Nahl Ir6] ayat 98 di atas saja,

yaitu perintah beriltihdzah, berlindung kepada Alloh
dari godaan setan saat hendak membacanya. Sekelumit
tentang berlindung kepada Alloh dari setan serta hal-hal
terkait dengannya akan kita sajikan di sini pada edisi kali
ini, semoga Alloh memudahkannya dan memberkahi-
nya. Amin.

Makna AyatSecara Umum
Dalam ayat di atas Alloh memerintahkan agar siapa

saja yang hendak membaca al-Qur'an, di mana ia meru-
pakan semulia-mulianya dan seagung-agungnya kitab, di
dalamnya terdapat kebaikan hati, ilmu pengetahuan aga-

ma yang sangat banyak,.hendaknya berlindung kepada
AIIoh dari godaan setan dengan berifti'adzah. Sebab se-

tan itu sangat kuat kemauannya untuk berusaha sekuat

daya upayanya memalingkan hamba dari maksud-mak-
sud dan tujuan-tujuan baiknya ketika ia hendak memulai
melakukan amalan-amalan yang utama.

Dan sebagaimana diketahui bahwa membaca al-

Qur'an merupakan amalan yang utama, sehingga jalan

keselamatan terhindar dari godaan setan dan kejahatan-
nya adalah dengan bersandar kepada Alloh, serta ber-

i$ti'adzah meminta perlindungan kepada Alloh dari
kejahatannya. Sehingga Alloh pun mensyari'atkan agar

seorang pembaca al-Qur'an hendaknya meminta perlin-
dungan dengan melafazhkan iSti'adzah, disertai tadabbur
maknanya, tulus hati bersandar kepada Alloh agar tidak
dipalingkan hatiya oleh setan dari amalan utamanya ter-
sebut. Disertai kesungguhan dalam usaha menolak was-

was serta pikirannya yang hina, bersungguh-sungguh
mengerahkan sarana apa saja yang paling kuat sehingga

memungkinkan untuk menepis godaannya, dan sarana

tersebut adalah dengan berhias diri dengan perhiasan

r*4-{X3r*uw:*{**m7:
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iman dan tawakkal kepada Alloh semata.(')

Lafazh- lafazh lsti'adzah
Lafazh idti'adzah disebut juga at-tahwwudz, dan dr

masyarakat kita iStilah "berta'awwudz" lebih dikenal dari
pada "beri$tr'adzah", nalnun keduanya sama saja dan ti-
dak beribeda maksudnya, yaitu sama-sama bermaksud
beriSti'adzah. Di antara lafazh i$ti'adzah atau at-ta'aw-
wudz adalah ucapan:

fi1r cu-Q;lr C NU':";i
(Aku berlindung kepada Alloh dari godaan setan yang
terkutuk).
Lafazh ifti'adzah atau at-ta'awwudz seperti itu merupa-
kan lafazh isti'adzah yang dipegangi dan dikuatkan oleh
jumhur (mayoritas) ulama, mereka beralasan lafazh ter-
sebut merupakan lafazh l(itabulloh, al-Qur'an, seperti
yang jelas terdapat daiam Surat an-Nahl ayat g& terse-
but.(")
Ada latazh isti'adzah yang lain, ialah ucapan:

e;"lj 4t lf ;,e 6|t u!,$r ;4 IrL. jFi
(Aku berlinctung ketrtada'Atloh dari setan yang te*ituk,
dari kegilaan dan kesombongannyct, serta clari syair-
sya i rnya ).

Atau lafazh lain yang semisal dengan lafazh tacli hanya
ditambah nama di antara nama-nama Alloh:

ef :r: fi)t,rr-h*Jr c ePt C-+-:lr N\3'ii
ua: &:

(Aku berlindung kepada Alloh Yang Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui, dari godaan setan yang terkutuk,
dari kegilaan dan kesombongannya, sert6 dari syair-
syairnya).(t\

Makna Beristi'adzah
BeriSti'adzah artinya adalah membaca salah satu dari

lafazh-lafazh iJti'adzah atau. at-ta'awwudz di atas tatkala
hendak membaca al-Qur'an atau dalam keadaan tertentu
yang seseorang berhajat kepada perlindungan Alloh dari
godaan setan.

Ibnu I(atsir ",oiri5 dalam tafsirnya mengatakan: "Mak-
na beridti'adzah adalatL aku sandarkan diriku dengan ber-
lindung kepada Alloh supaya dijauhkan dari setan yang
terlaknat agar tidak berlaku jahat kepadaku dalam aga-

maku maupun duniaku, dan agar ia tidak menghalangiku
dari melaksanakan apa yang aku diperintahkan, dan agar
ia tidak mendorongku untuk melakukan sesuatu yang
aku dilarang atasnya, sebab setan itu tidak ada yang kua-
sa menahannya selain Alloh..."'a)

Beristi'adzah itu sebelum atau sesudah
membaca al-Qur'an?

Berkaitan dengan masalah membaca ta'awwudz saat
membaca al-Qurlan, mungkin perlu dipertegas lagi ka-

,pankah seseo.rang itu beiiSti'adzah? Apakah sebelum
ataukah sesudah membaca al-Qur'an?

Ayat nomor 98 dari Surat an-Nahl tersebut zhohir-
nya ielas s6kali menggunakan kata l<erja nlasa lampau,
coba kita cermati firman Alloh tersebut:

-.4 - Z . . .
&. ,! ,*',Jt;;.L..:Jt b g\ -r..;:t-g ;li'+)tiij lili F

I(ita dapati paja ayat di atas kata kerj" n .ri;j > yang me-
nunjukkan kata kerja bentuk lampau, yang artinya peker-
jaannya telah usai. Sehingga ayat di atas berarti 'hpabila
kamu telah usai membaca al-Qurhn.." bukan 'apabila
kamu hendak membaca al-Qurhn..." bukan pula'hpa-
bila kamu sedang meynbaca al-Qurhn..."
Dari pemahaman zhohir ayat seperti inilah sebagian
sahabat dan sebagian ulama berpendapat bahwa beris-
ti'adzah itu diiakukan setelah membaca al-Qur'an, se-

bab i$ti'adzah itu untuk menyingkirkan 'ujub setelah
usai beribadah.(ulNamun pendapat ini lemah. Sebab ini
berseberangan. dengan hadits-hadits yang menerang-
kan praktek Rosululloh M dalam beri{ti'adzah. Adapun
yang rojih (kuat) adalah apa yang dipegangi oleh jwmhwr
(mayoritas) ulama, yaitu bahwa berta'awwudz itu sebe-
Ium membaca al-Qur'an.

)umhur ulama mengatakan bahwa i{ti'adzah itu guna
untuk menyingkirkan was-was setan tatkala s6seorang
tengah beribadah, dan uhtuk itulah beridti'adzah adalah
sebelum ia membaca al-Qur'an. Adapun makna ayat di
atas kalimat 1c\1-t rlr > itu bermakna "apabila kamu te-
lah berkehendak membaca" sebagaimana firman Alloh
Ta'ala dalam Surat al-Maidah Is]: 6;
.t,.- -r- -(,-t- r t' | -P' ,.1 .q ::, ... i!*t-l fi:-j ttJ*-rt3 6;J:aJt Jt;^l ril ... f
Yang artinya secara zhohir: 'Apabila kamu telah tegak
untuk mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan
tanganmu'i itu bermakna "apabila kalian sudah berke-

\') Taisirul l(arimir Rohman Syaikh Abdurrohman as-Sa di
(') 

.sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam al-Qurthubi dalam Tafsir-nya rl6z, dan juga oleh ulama ahli tafsir lainnya.
(")TentanglafazhiSti'adzahinilihatlah al-Jami'liAhkamilQuranoleh Imamal-Qurthttbr116z,TafsirwlQur'anal-Azhimoleh

Ibnu l(atsir tlrtr-ri3, Sifat Sholat Nabi n\ ha|. 68 dan Irwaul Gholit rlzct keduanya oleh Syaikh Muhammad Nashirudin al-
Albani.

tnt Tafsir lbnu l(atsir rlrr4
(') Liirat Tafsiral-Quranal-AzhimlbnuI(atsir rltto-rrt-danal-Jami'liAhkamitQurhnlmamal-Qurthubir163.

tdisi r lahun [e-r ltuzS/zool)



hendak untuk tegak menuju sholat'l
demikian berdasarkan hadits-hadits
berjumlah cukup banyak, sehingga
jumhur ulama ini bahwa isti'adzah
membaca al-Qur'an.(u)

Keharusan berlindung kepada Alloh darigodaan
dan tipu daya setan(t)

Tidak jarang didapati adanya permusuhan aptara

satu orang dengan orang lain. Dan ternyata perrriusuhan

manusia itu tidak hanya terbatas pada permusuhan antar

manusia itu sendiri, bahkan permusuhan mereka dengan

makhluk jenis lain yaiiu setan. Setan jenis manusia lebih
ringan daripada setan jenis jin. Sehingga Alloh pun me-

merintahkan agar bersikap pemaaf dan berlemah lembut
dulu menghadapi musuh dari jenis manusia. Alloh ber-

firman ( yang artinya ):

Jadilah engkau pernaaf dan suruhlah orang mengerjakan

yang ma'ruJ serta berpalinglah dari orang-orang yang
bodoh. (QS. al-A'rof [z], ryg)

Dalam ayat tersebut Alloh memerintahkan manusia

untuk menjadi pemaaf, sebab dengan hal itu akan bisa

diharapkan kembalinya seseorang pada asal tabiatnya

yang baik lagi menyayangi dan lapang dada. Perhatikan
juga firman Alloh yang lain, misalnya yang tersebut da-

Iam al-Qur'an Surat al-Mu'minun ayat 96, juga Surat

Fushshilat aiat 34-3s, maka akan semakin jelas bahwa

AIIoh memerintahkan agar saling memaafkan dan saling

berbuat baik agar tercipta persaudaraan yang saling ka-

sih dan saling sayang.

Namun tidak demikian halnya perintah Alloh da-

lam menghadapi setan dari jenis jin, kita diperintah ha-

rus berlindung darinya kepada-Nya semata, hanya itu
perintah-Nya tidak ada yang lain. Sebab setan itu tidak
akan menerima perlakuan baik sekalipun, sedangkan ia

tidak menghendaki dari diri manusia selain kebinasaan

semata. Hal ini sebab besarnya permusuhan dan perten-
tangan antara dia dengan bapak manusia, yaitu Adam
-t)@, sslnl( di zaman dahulu kala. Sehingga Alloh pun
memberi peringatan akan bahaya setan bagi manusia de-

ngan firman-Nya (yang artinya):
Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat diti-
pu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua
ibu bapamu dari surga, ia rnenanggalkan dari keduanya
pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya

auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya

Ayat ini dimaknai melihat kamu dari suatw tempat yang kamu tidak bisa

kuatlah pendapat setan-setan itu pernimpin-pemimpin bagi orang-orang

itu dibaca sebelum yang tidak berirnan. (QS. al-Arof lzl, zz)
Dalam ayat yang lain Alloh iuga memperingatkan

kita, bahwa setan itu adalah musuh bagi kita, maka kita
dipelintah harus menganggap sebagai musuh. Di antara
sebabnya adalah setan itu hanya mengajak golongannya
supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-
nyala.'*)
Ayat-ayat di atas menegaskan tentang siapa itu setan bagi
manu'sia, maka Alloh pun mewajibkan agar manusia ber-
lindung kepada-Nya dari tipu dayanya. Tidak lagi Alloh
perintahkan-ramah-tamah atau yang lainnya sebab hal

itu tidak akan ada gunanya bagi setan.

Alloh mengusir amarah dari orang yang

beristi'adzah
lsti'adzah memiliki keutamaan yang sangat besar.

Cukuplah bagi kita satu hadits di bawah ini untuk me-
ngetahui kebesaran dan kehebatan iSti'adzah tersebut,
yaitu untuk mengusir amarah

Imam al-Qurthubi aX^F, dal"tn tafsirnya menyebut-
kan sebuah hadits(e), sebagaimana yang telah diriwa-
yatkan oleh Imam Muslim dari Sulaiman bin Shurod,
ia mengatakan: 'Ada dua laki-laki yang sedang saling
mencaci di sisi Nabi ffi, maka salah satu di antara ke-

duanya pun marah, mukanya memerah, dan padamlah
raut wajahnya, maka Nabi M pun memandanginya lalu
beliau bersabda:

n,Jt 9@;s\ e 4\!'Fi u +it 6'i i tas iv\ +t
"Sunggilh aku mengetahui sebuah kalimat yorg opobito
ia mengucapkannya niscaya akan hilanglah darinya
(amarahnya itu), yaitu: 6|t'ru-L;iJr :e *uu3+li."
I(emudian ada seseorang yang mendengar sabda Ro-

sululloh # t"dl mendatangi salah seorang dari kedua-
nya (yang saling menca ci,-red.) lalu berkata: "Tahukah

kamu apa yang disabdakan oleh Rosululloh # tudil
Sungguh Nabi # bersabda:'sungguh aku mengetahui
sebuah kalimat yang apabila ia mengucapkannya niscaya

akan hilanglah darinya (amarahnya itu), yaitu:

,.+-"j\9u.-h#r eN\';Yii" Maka laki-laki tersebut pun
inengatakan kepadanya: 'Apakah menurutmu aku ini
glla?"

A lt o h u A kb ar Wat I o hu I M u dt ah n,'i#,

'") Lihat sumber yang sama di atas.

''' Lihat Tafsir al-Qurhn al-Azhim lbnu I(atsir 17rro.
(") Lihat QS. Fathir [:s]: 6 dan al-I(ahfi [r8]: so.
(') HR. Muslim: z6ro dan Bukhori: 6rr5, lihat Tafsir al-Qurthubi rl6Z dalam muqoddimah dan Tafsir Ibnu I(atsir tltrz-ttg

'"*4*45&mw*w**w\n

fdi:i r lafiunfte-r Fqz9lzool)



iu, qtfur jrt M ,v\ Jr,t , ^.4!l'

Dari Abdulloh bin'Amr a*. bahwa Rosululloh Mbersab-
da: "Dunia ini adalah perhiasan/kesenangan dan sebaik-
baik perhiasan/kesenangan dunia adalah wanita yang
sholihah." (HR. Muslimi 3649, Nasai, Ibnu Majah, dan
Ahmad)
Dalam lafazh lain:

b Juti ig" r.aiJttr

4) atii:lt
"Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan dan tidak ada
di antara perhiasan dunia yang lebih baik daripada wentta
yangsholihah " (HR.Ibnu Majah: 1855)
Dalam lafazh lain:

h.uat iiFfr qjfur as ps t* las siSlr ,i1

"sesungguhnya dunia ini seluruhnya adalah perhiasan
dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang
sholihah." (HR. Ahmad z/fi8)

Wqnitq dqn Keindshqn
Sudah menjadi sunnatulloh bagi anak Adam dibe-

rikan kepada mereka berbagaikenikmatan yang mereka
cintai dan dijadikan indah pandangan mereka dengan-
nya di dunia ini sebagaimana dalam firman Alloh:

,b"ait'eit't t-t:"4i 3r, *Ai 4; qfu. $ *
;'V1; ^;";.:i1 

jAli z;4ii +-.li _.,1 {p$i
:-;*t ,i'",q i'i'r- 6ri tpi * st,s " p-i6

{ 1- -''r;ji
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan ke-
pada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-
anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda

Muqoddimah Keindahan Syari'at lslam

-9 Jika ada pilihan calon suami, hendaknya me-
milih yang lebih banyak ilmu dien dan amal sholihnya,
dan bermanhaj salafush sholih, karena orang yang sama
dien dan pemahamannya akan membawa kebahagiaan
hidup dan ketenteraman jiwa.

{ @ ... "*",":b,J o}+:is'""r*x.U$i; ... b
.... D an w anit a-w anit a y an g b aik ad alah un tuk I aki - laki
yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-
wanitayangbaik (pula).... (QS. an-Nur fz+l: za)
Abu Huroiroh cg, t erkata: Rosuh-rlloh M bersabda:

pilihan, binqtang-binatang ternak, dan s awah ladang. Itu-
Iahkesenanganhidup di dunia, dan di sisi Alloh-Iah tempat
kembaliyangbaik(surga). (QS. Ali Imron l3l q)

Ketika menyebutkan berbagai hal yang menjadi ke-
cintaan manusia dalam ayat ini AJloh mendahulukan
wanita sebelum yang lain, hal ini memberikan isyarat
bahwa wanita menjadi sumber terbesar kenikmatan,
kesenangan dan perhiasan hidup di dunia ini. Tidak te-
rkecuali bagi Rosululloh M sebagai sosok manusia ter-
baik dan termulia, wanita adalah sesuatu yang paling
beliau cintai di antara kenikmatan dunia yang lain, dan
ini merupakan fithroh beliau sebagai manusia biasa.

iu,.!r \aifur U !: # M lur Jt*: J\3 j'6' ^#, 
".a 

:*
.tJ

q)'"Zjt .l ,F 3"5 S 9 ,$St2

Dari Anas #' ia berkata: "Rosululloh M bersabda: "Aku

diberikan rasa cinta dari dunia ini terhadap para wanita
dan wewangian, dan dijadikan penyejuk mataku ada di
dalam sholat " (HR. Ahmad {alam Musnad-nya 3/:-28,
r99,285 dan Nasai dalam al-Mujtaba 7/6t,62. Disho-
hihkan asy-syaikh al-Albani dalam Shohih al-Jami'ush
Shoghir: 3tz4)

Walhasil, Alloh $fi telah menciptakan wanita seba-
gai perhiasan dan bahkan perhiasan terbesar dunia ini
namun sekaligus ia juga merupakan fitnah terbesar di

Ww3 \4r,,,J."r 4.4 $Uiiy:r {U
!s,tt_ o:.; i$t

"Wanita dinikahi karena empat perkcira: karena har-
tenye, karena kedudukannya, karena kecantikannya,
d.an karena agamanya (d,ienut Islam), maka pilihlah
wanita yang memiliki agama klam yang kuat, kamu
akan bahagia." (HR. Buktrori: +zoo)

-D Hendaknya rnemiliki sifat malu di hadapan
kaum pria, tidak mudah bercanda, berhubungan de-

,f i Nt *.e :r
ii/r qiirr as Fi

il":lf"W
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dunia ini yang pernah diciptakan Alloh $d bagi kaum
lakiJaki.

Wqnitq Sholihqh
Alloh telah memberikan sebuah definisi wanita

sholihah yang menjadi perhiasan dan kesenangan ter-
baik di dunia, sebagaimana dalam firman-Nya ffi:,
{ @...ki b+ q *l.U:+; !-;+ L;"tz:u...V
... Maka wanita yang sholih, ialah yang taat kepadd AIIoh

Iagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh ka-

rena AIIoh telah memelihaia (mereka)... (QS. an-Nisa'

[+], 2+)
Rosululloh M 1"g" memberikan gambaran wanita

sholihah terbaik sebagaimana dalam hadits:

:4t &1'ffi #' F,iui'$., g,f "et'a;t ej,r
1u: ti ,A ts\ 4i ,Wt'P ,i! eF A, i'i tr*

4.6 e\t+.; Ce'&ve
Dari Abu Huroiroh #, berkata: "Nabi M ditanya: 'Siapa-

kah wanita yang paling baikT' Beliau menjawab: '(Sebaik-

baik w anita) adalah y ang meny enangkan (suami) -:nya jika
ia melihatnya,. menaati (suami)-nya jika ia memerintah-

nya, dan ia tidak menyelisihi (suami)-nya dalam hal yang

dibenci suami pada dirinya dan harta suaminya."' (HR.

Ahmad, al-Hakim, an-Nasai dalam as-Sunan al-Kubro,

dan ath-Thobroni, dan dishohihkan oleh al-Albani da-

Ialn Shohih al-Jami'ush Shoghir no. 3298)
Beliau M 1"g" berwasiat untuk memilih wanita

yang memillkl dien (agama) yang baik sebagai ukuran
kesholihan seorang wanita, bukan kecantikan, kedu-
dukan, atau hartanya.

q.6. giutl*,t 45s 
j't ffi d, ,f 4*'a;"'e i; V

lta:.:.y u,-lt qt*"*t5 Wl:Q.v3 \+,r,'J.'J

Dari Abu Huroiroh 4- dari Nabi Mbrtiou bersabda: "Wa'

ngan pria, baik secara langsung ataupun lewat internet,
telepon, surat, SMS, dan semisalnya, karena bole.h jadi
akan tertipu

-9 Meningkatkan kesabarlnnya, terutama setelah
menikah, karena hidup penuh ujian dan cobaan. Seba-

gaimana disebutkan di dalam Surat Muhammad [qz]:

31.
-D Menjauhi perkara yang mengakibatkan wani-

ta terfitnah, seperti bepergian tanpa mahrom, bergaul

bebas dengan laki-laki yang bukan mahromnya, meng-

nita dinikahi karena empat hatr: kqrena hartanya, karena

kedudukannya, kecantikannya, dan karena dien (agama)-

nya; maka pilihlah yang memiliki dien maka engkau akan

beruntung." (HR. Bukhori dan Muslim)

Khotinoh
Bagi para laki-laki, hal ini-merLpakan wasiat agar

mereka memilih wanita bukan sekedar karena'kecan-

tikan, kedudukan, atau harta wanita semata. Karena

hal itu bukanlah ukuran kebahagiaan yang hakiki di du-

nia ini. Namun hendaknya ia lebih mengutamakan.sisi
dien karena hal itulah yang akan memberikan hakikat
kebahagiaan hidupnya di dunia ini dan di akhirat.

Adapun bagi para wanita, ini merupakan dorongan
untuk menjadi perhiasan terbaik di dunia ini, wani-
ta yang sholihah, wanita yang mendorong suami dan

keluarganya untuk semakin beriman dan bertaqwa
kepada Alloh t$*i, bukan wanita yang menjadi fitnah
terbesar bagi kaum laki-laki yang menjadikan meieka

semakin menjauh dari Alloh $6 d"" menyeret mereka

ke jurang neraka Jahannam.
Sedangkan bagi para orang tua, ini tentunya se-

buah pengingat bahwa ada amanah menunaikan ke-

wajiban mendidik anakianak mereka untuk menjadi
anak-anak yang sholih dan sholihah guna menggapai

kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.W"
ri!.!iw*wfr.t!:

alunkan suara, menampakkan keindahan badan dan
kecantikannya seperti berpakaian ketat (press-body),

dan semisalnya. Sernua perkara ini hukumnya haram,
dan yang haram pastilah berbahaya.

! Iika menginginkan segera menikah, hubungi
akhwat yang dapat dipercaya yang sudah menikah,
atau orangyang dapat dipercaya diennya.

Akhirnya semoga Allbh memberkahi ukhti menjat :

wanita muslirnah sejati yang bermanhaj salaf dan men-
dapatkan suami yang berman haj salat pula.W

tH:



Rumah Tanggaku Surgaku
Membentuk rumah tangga dalam bingkai "baiti jan-

nati" (rumah tanggaku adalah surgaku) bukanlah hal
yang mudah, meskipun hal itu merupakan idaman setiap
muslim.

Rumah tanggabak taman surga adalah rumah tang-
ga yang paham hak dan kewajiban, tugas dan tanggung
jawab. Rumah tangga yang saling pengertian, pemaaf ke-
tika terjadi kesalahan dan kealpaan, serta sangat peka
dan sensitif terhadap segala kekurangan diri. RJrmah

tangga yang bahagia adalah tempat berteduh dan wadah
mencari ketenangan, mawaddah, dan rohmah, senyuman
selalu menghiasi bibir individunya, dialog dan komunika-
si berjalan dengan baik tanpa adatabir yang membatasi
mereka, Itulah hakikat berumah tangga bahagia, Alloh
berfirman:
j+s lall-tK,at a,;ii'S;i ;, S g; si a+"r; o3 g

t .-, . *: -'-; ..., .,: " 
Lo .. tt . ,. -t ::- o3Fi+ j4-;-+-\ J{ ).g ,l za>136ri t4+

Dan di antara tanda-tanda kekltasaan-Nya ialah Dia men-
ciptakan untukmu i{teri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu tenang dan merasa tenteram kepadanya, dan dicip-
takan di antaramu mawaddah (cinta) dan rohmah (rasa
kasih dan sayang). Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berpikir (QS. af-Rum [eo]: zr)

Orangyang gagal dalam membina rumah tangga, ber-
arti ia gagal pula membina masyarakatnya. Orang yang
tidak bisa memberikan yang terbaik kepada rumah tang-
ganya, maka ia tidak bisa memberi yang terbaik kepada
yang lain. Ungkapan ini kita petik dari sabda Nabi S:
;P gP ffi ru' lt:"i is ei6 id.,r uy F

#gf 'e 6i *u
"sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk ke-

luarganya, dan aku terbaik bagi keluargaku." (HR.Tirrnidzi
zl3z3,Dafimi zltSg, dan Ibnu Hibban: r3r z: dishohihkan
oleh al-Albani dalam'Sr1sr1a h Shohihah r lstl)
Tahulah kita sekarang orang yang hebat membina masya-
rakat karena ia adalah orang yang pandai dalam rumah
taigganya. Di balik keberhasilan seorang pemimpin atau
kesuksesan seorang pemuka adalah keberhasilannya da-
lam rumah tangganya. Tidakkah kita lihat bagaimana doh
seseorang untuk menjadikan anak dan i$terinya sebagai
penyejuk hatinya berkaitan erat dengan dobnya menjadi
pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa?
Alloh berfirman:

t9 ($ji uz'ti

Dan qrang-oraigyang berkata: "Wahai Robb kami, anuge-
rahkanlah itteri-isteri dan keturunan kami bagi kami seba:
gai penyejuk-hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi
orang- orang yang b ertaqw a." (QS. al-Fur qon [zSl: Z +)

Peran Aqidah yang Benar Dalam
Membentuk Keluarga Sakinah

Bukanlah di tangan suami atau isteri untuk mencip-
takan rumah tangga dalam satu warna dan satu keadaan
bahkan bukanlah dalam kuasa mereka berdua. Maka,
kaya dan miskin,'susah dan sengsara, bahagia'dan seng-
sara, suka dan duka dalam mengarungi rumah tangga
adalah hal yangbiasa sebagai taqdir dari Dzat Yang Maha
Kuasa. Yang mereka mampu hanyalah beradaptasi de-
ngan keadaan. Bagaimana mereka berusaha bersabar,
ridho, dan qonahh di masa-masa susah. Dan bagaimana
pula mereka berusaha bersyukur di masa-masa senang
dan bahagia. Suarni dan i$teri dalam rumah tangga ba-
gaikan sEorang nakhoda dan awaknya, mereka tidak akan
mampu melempangkan gelombang lautan, akan tetapi
nakhoda dan awaknya bisa beradaptasi ketika gelombang
naik dan gelombang turun.

Sitat sabar, qonahh. ridho. syr-rkur adalah bagian
terpenting dalam aqidah Islamilyah dan ia merupakan
derajat dan maqom ubudiyyah seorang hamba kepada
Alloh, dan sifat-sifat itu tidak bisa dilaksanakan dengan
baik kecuali bagi orang yang mempunyai aqidah yang be-
nar sebagai seorang mumin yang sejati, sebagaimana da-
lam hadits:

,j:Ft iUW ffi +rr' iy't,S,s itt
;ty ix.vi 3t *N.il yU tts ;4i

ij t"F S<5 .;* ity a:s.vi i42 i! r,p 36.5 ,f.
"sungguh menakiubkan perkara' seorang mu'min, semua

perkaranya baik, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh se-

orang mu'min, jika dikaruniai kebaikan ia bersyukur dan
jika ia ditimpa musibah ke:burukan ia bersabar, dan hal itu
lebih baik baginyal' (HR. Muslim: sgr8)

Berkata Ibnul Qolyim ;+tF'r "flbudtyyoh (pengham-
baan diri) terbagi kepada hati, lisan, dan anggota badan(').

n'1. - '+gat sp f,
"F ii 67i Ly

6 I -'
) a-OJ

d.

c a e,^ u: ga+lr, F

{ @r rlrj Or:At, 6l;i, -}i
& t *^ I 4' ;t & 5 & ;A A & t E i.4 V 2
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Dan setiap pembagian memiliki ibadah yang khusus'

Dan kewajiban hati aAayangtelah disepakatipara ulama
dan ada yang diperselisihkan. Pembagian ubudilyah hati
yang wajib dilaksanakan yang telah disepakati ialah se-

perti: ikhlas, tawakkal, mahabbah (cinta), sabar, inabah
(bernaung kepada-Nya), takut, harap, pembenaran yang

sebenarnya, niat dalam ibadah -ia merupakan kadar di
atas ikhlas-l' (Madarijus Salikin r I zr9, tahqiq: Abdul Aziz
bin Nashir al-Jutalyil, Dar Tyaibah, cet. Il Riyadh)

Orang bijak mengatakan: "Rumah tangga ya4g ber-

bahagia bukanlah rumah tangga yang kosong dari pro-
blema dan permasalahan, akan tetapi rumah tangga yang

bahagia ialah yang menyelesaikan problemanya sesuai

dengan Kitabulloh dan sunnah Rosululloh Ml'
Sebagian orang menyangka bahwa kebahagiaan ada

pada i$teri yang cantik, rumah yang luas, kendaraan yang

bagus, dan harta yang banyak. Akan tetapi, menlapa se-

ring kita temukan rumah tangga yang berantakbn pada

mereka tersebut. Bagaimana akan bahagia sebuah rumah

tangga jika mereka tidak mempunyai tampuk kebaha-
giaan dan akar tunggangnya?! Meskipuq mereka meini-
Iiki sarana untuk itu. Mereka tidak memiliki hati yang

sehat untuk beradaptasi dengan segala nikmat yang telah
dianugerahkan. Bahkan mereka memperoleh sebaliknya,
yaitu kesengsaraan dan ketidakberdayaan. Seperti orang
yang dihidangkan makanan dengan menu yang enak dan
lezat, akantetapi liagaimana pula nasib sedangkan lidah
tidak.bisa merasa,.perut pun terasa mual, dan larangan

dokter di depan mata?tt.
Yang dapat membuat "baiti j annati" yang hakiki hanya

seorang mumin yang memiliki aqidah yang benar. Yang

bisa menyrlam dan merajut kebahagian berumah tang-
ga adalah orang yang paling mengerti dan paham kepada
hak-hak Alloh. Karena orang yang dapat melaksanakan
hak Alloh, ia akan dapat melaksanakan hak yang lainnya,
sedangkan orangyang melalaikan hakAlloh, maka dalam
menunaikan hak yang lainnyp lebih lalai lagi.

Memang, ada sebagian rumah tanggayang mencoba
meraih sepenggal kebahagiaan dengan modal cinta atau
dengan menyatukan prinsip atau sama-sama memiliki
satu tujuan. Akan tetapi, alangkah cepatnya sirna cinta
mereka dengan berlalu waktu dan mudah memudar ka-
rena seringnya bersentuhan dan bertemu atau alangkah
mudahnya berubah tujuan dengan bertambahnya umur
dan pengalaman.
Benar, hal di atas merupakan salah satu sebab kekalnya
bahagia dalam rumah tangga, akan tetapi jika tidak di-
alasi dengan landasan aqidah yang benar serta Kitab dan

Sunnah, maka akan sia-sialah ia.

Di bawah ini kita berikan dua contoh bagaimana pe-

ran aqidah dalam menyelesaikan problema ruma"h tang-
ga dan membentuk rumah tangga yang sakinah.

Nabi lbrohim lPi deng3n 66;6v
Ketika Alloh memerintahkan Nabi Ibrohim 24l rt -

tuk mengantarkan iSterinyaHa'pr dan anak yang ia cin-
tai yaitu Ismail ke lembah yang tidak bertanaman (yaitu
Makkah), ia letakkan keduanya di padang pasir Makkah,
ia pun berlalu tanpa kuat menoleh ke belakang, berkata-
lah Hajar kepadanya:"'Kepada siapa engkau tinggalkan

'kami, wahai lbrohim? Apakah kepada Ailoh?I" Ibrohim
z}{D na.rya ,r,"rrgurrgg,rk. Lalu Hajar berkata: 'Jika be-

gitu, niscaya Dia tidak menyia-nyiakan kamil' (HR, Bu-

khori)
Cobalah rasakan ungkapan terakhir dari Hajar, bagai-

mana keyakinannya lerhadap Alloh begitu berpengaruh
terhadap dirinya dari cobaan yang menimpa. Aqidah ter-
sebut memberinya kekuatan, ketegaran, dan kekokohan.

Nabi Mqhammad ffi dengan para isterinyia
Dari Aisyah +*- bahwa Rosululloh # mendatanginya

ketika Alloh memerintahkan para.i$terinya untuk memi-
lih. Aisyah*9lberkata: Lalu beliau #*Ememulai dariku dan
berkata: 1\ku menyebutkan sebuah perkara yang jangan-
lah engkau putuskan sendiri sampai meminta pendapat
kedua orang tuamu!" Dan Rosululloh S tahu bahwa ke-
duanya tidak akan menyuruh aku bercerai dengan beliau.
Lalu beliau bersabda: Alloh berfirman:

q,'i)i ip:i <t:'; 'iji u) c+'i:\ .it L31
t{ . "l-" li, d!

'---/'
ob i€l )"f L6 :ri;ris'fui <i;u- W;s

t' -a7 --l ;tL6;ir ;r-illi ,"J*1 .;tr J.tt; ;-S
4t.v'. (+s,;i fu+";jjr

Hai Nabi, katakanlah kepada itteri-isterimu: "/ika kamu
sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya.
maka marilah supaya kuberikan kepadamu muthh dan
aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu
sekalian menghendaki (keridhoan) Alloh dan Rosul-Nya
serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesunggu,hnya
Alloh menyediakan bagi siapayang berbuat baik di antara'
mu pahala yang bes.an" (QS. al-Ahzab [as]: z8-zq)

Aku (Aisyah q-$,) berkata kepada beliau: "Untuk apa
aku harus meminta pendapat kepada mereka, sebab aku
telah memilih Alloh dan Rosul-Nya j' (HR. Bukhori)

Berkata Ibnu Katsir il,lH: "Ini adalah perintah dari
lJloh Tabarokn wa Tahla kepada Rosul-Nya untuk mem-
berikan hak pilih kepada para i$teri beliau lalrr mencari
suami yang lain dari orang yang mempunyai dunia dan
perhiasannya atau bersabar dengan beliau dalam ke-
susahan dan mereka memperoleh pahala yang besar.

,a
3-et 

^t 
i.t3

(.) Pembagian tersebut adalah pembagian iman, dan masa'ilul iman (perrnasalahan iman) merupakan hal yang terpenting dalam pem-

bahasan aqidah Islamiyyah.

m&-ffi&nas*.**s3m?v
tdisi r Iahun he-r (rlz9lzool)



Kiranya, semuanya telah memilih Alloh dan Rosul-Nya
serta hari akhirat. Maka Alloh menghimpun bagi mereka
semua kebaikan dunia dan kebahagiaan akhiratl' (Tafsir
Ibnu Katsir g/628, Muhssasah ar-Ro1yan, cet. II 1996 Ri-
yadh. KSA)

Penulis berkata: Itu semua berkat aqidah yang telah
tertanam begitu mendalam dalam hati para isteri Nabi M
- rod hiy a I loh u'an hun n a-

Beberapa Keutamaan Aqidah Dalam
Membina Keluarga Sakinah i

Serirua kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan
rumah dari awal hingga akhir berkat keutamaan aqidah
yang benar. Adapun buah dan keutamaan aqidah dalam
membina keluarga sakinah di antaranya ialah('):

r.: Iman kepada Alloh salah satu pondasi aqidah
yang benar, dan ia adalah kehidupan hati. Ia memberi
kekuatan batin yang luar biasa dalam mengarungi kehi-
dupan. Ia sebagai pendorong dan pemberi motivasi da-
lam menghiasi diri dengan akhlak dan budi pekerti dan
menjauhkan diri dari sifat tercela. Sebagaimana firman
Alloh dalam Surat al-Anam [6]: rzz,.

z.: Hidup dalam aqidah yang benar adalah sum-
ber ketenangan dan ketentraman bagi pemiliknya, ka-
rena ia sejalan dengan fitrah dan seiring dengan tabiat.
Dengannya akan menjadi erat buhul kehidupan rumah
tangga dan semakin tumbuh perasaan cinta dan kasih
sayang antara suami-isteri. Dengannya dapat digapai ke-
muliaan dan cita-cita. Kemuliaan tersebut adalah nikmat
ridho dalam setiap keadaan baik lapang maupun sempit,
mudah atau sulit. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh
Alloh dalam firman-Nya:

it !.1 -". .', "re- t ?':t') lr€,rl *\ a i-!'.-oc ri-' l.-o(:,'ri ' --- \
r.- - e J-- --J= ---r-v g>3"'f

{ r€r.:-r:lX * *is &"fis"sliii,
... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat
baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesu-

atu, padahal ia amat buruk bagimu; Alloh mengetahui, se-

dang kamu tidak mengetahui. (QS. al-Baqoroh lz): z fi)
Seorang muslim yang telah tertanam dalam dirinya si-.

fat ridho dan qonahh akan tenang hatinya, sehat badan
dan jiwanya. Kehidupannya penuh dengan kebahagiaan.
Dinaungi oleh perasaan damai dan tenang dengan roh-
mat Alloh dan keadilan-Nya. Karena Dia adalah tumpuan
harapan, benteng tempat berlindung, penyejuk hati, dan
keindahan iman.

3.: Aqidah yang benar akan menyucikan hati dari
syak wa sangka, khurofat, dan takh4yrl. Sehingga de-
ngan begitu akan jernih pikiran dan sehat akalnya, akan

menjadi kokoh keterikatannya dengan al-Kholiq dan se-

makin-besar rasa takutnya kepada Alloh. Dengan begitu,
sirna pulalah segala ikatan dengan takhaprl, takut dan
harapannya dari makhluk lain baik para pemuka manu-
sia maupun bayangan yang menakutkan yang diciptakan
oleh daya khayal yang disangka pada benda, pepohonan,
bebatuan, dan sejenisnya, atau kuburan yang dikeramat-
kan. Selanjutnya, hilanglah dorongan untuk bersaing dan
berselisih dengan makhluk-Nya

4.: Dengan aqidah.akan memberikan kepercayaan
diri dan proteksi diri dari maksiat, kepercayaan seorang
muslim kepada kehidupan akhirat akan tnengantarkan-
nya untuk selalu berbuat baik dan menjauhkan diri dari
sifat kezholiman dalam kehidupan berumah tangga.
Alloh berfirman:

-1-7 aa-. t t
11, ai it 4\ *+ 44 f ; 5-L:\ \;)- r;; ... P

4''-='-'*;-3F
Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu,
tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Alloh.
Sesungguhnya Alloh Maha Melihat apa-apa yang kamu
kerjakan. (QS. al-Baqoroh lzl: r ro)

4 i:. ,tatfi9;3Jtt J;Ae, :'.l:. ,1r{};r"1tu."i.1;!r^r }
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarroh
pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang-
siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarcoh pun.
ni s caya dia akan meliha t ( b al a s a n )nya pa1a. ( QS. al-Baqo-
roh [z]: z-8)

5.: Bersemangat, giat, dan rajin bekerja. Orang yang
beriman kepada qodho dan qodar. mengetahui hubungan
antara sebab dan akibat. mengerti nilai amal. kedudukan.
dan keutamaannya. Di antara bentuk pemahaman se-

orang muslim terhadap taqdir adalah berupaya untuk
melakukan sebab dan ikhtiar dalam menggapai tujuan.
Sehingga mengajarkan seorang suami agar lebih giat
bekeija dan tidak bermalas-malasan, tidak berputus asa

terhadap kegagalan, dan tidak pongah dengan keberhasi-
lan. Sebagaimana yang'difirmankan oleh Alloh dalam QS.
al-Hadid l57l: zz-zg.

Begitulah peran aqidah dalam pembinaan rumah
tangga yang penuh dengan sakinah dan mawaddah.
Apakah hal ini telah diketahui oleh pasutri muslim, baik
yang muda-yang baru merasakan lezatnya bermadu
cinta-atau pasutri yang telah dewasa-yang telah mera-
sakan oleng atau goyangnya biduk rumah tangganya-?t.
Semoga sholawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi,
kerabat, dan sahabat beliau. Amin.dj,;

('r Silahkan lihat Kitab Tauhid, kumpulan para ulama, zl t gr-t-gs edisi Bahasa Indonesia, penerjemah: Agus Hasan Bashori, Lc., cet.
Ill I zoo7. Darul Haq. Jakart a.
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r Dalam sebuah haditsnya, Rosululloh # bersabda'

J|'J j,)dt ,"ti 34ts ir-r-*.ili y$t g W
,rg)i ,X.i;, uli

"Lima hal termasuk fthrolt: mencukur bulu leemaluan,

kbitan, mencwleur humis, mencabwt"bulu ketiah, dan me-

mltong kuku." (HR. Bukhori Kitabuth Tltoharoh ba6

Qosusy Syarib: 5889) dan Muslim Kitabul Libasbab

Khisholul Fithroh: sg6)

Dalam riwayat yang lain beliau bersabda:

l.,r'ealtj ip,llr ;v.tb q)gt ,jo| :e'pgt e "*
E)i .'rsi tit ,Fi yi\\ Ci 1r.iir 

ju:.:$ri

i167rir ,>2t;2: :.i*St )v2 yr;Jt ,f6ti yu{t P:
'at&,Jt ttftoi

"sepuluh ltal termasuk f tbroh: mem0tong kumis, me-

manjanglean jengot, siwak, menghirup air be dalam hi-
dung, memotong kuku, mencuci jari-jemari, mencabut

bulu betiah, mencwbur bulu kemaluan, dan menghemat

air." Mws'hab berhata: "Saya lupa yang kesepuluhrya,

balau bukan berhumur-kumwr." (HR. Muslim Kitabul
Libas bab Khisholul Fithroh: 6ol)
Dua hadits ini menjelaskan tentang swnanul f.throh,
yang artinya apabila seseorang mau melakukannya

maka dia akan memi.liki sifat"sifat yang sesuai dengan

. fithroh manusia, yang mana manusia diciptakan di
atas'fithroh tersebut. Alloh ffi memerintahkan ham-

ba-Nya untuk melaksanakannya agar mereka dalam

keadaan sesempurna mungkin. (Lihat Nailul Author
rlrq7, Darul Mu'ajid, cet. t, r4z9 H)

€.: ffiffiB$mag

Khitan diambil dari kata ';;- fan1 seiara bahasa

artinya memotong. Maksudnya memotong kulit yang

menutupi kepala zalear (kemaluan) bagi kaum laki-

laki, dan memotong daging yang bentuknya seperti

biji kacang atau jengger ayam yangiumbuh di atas Iu-

bang farji wanita. (Lihat Farhul Bari rcl34o dan Syarh

Muslim lin Nawawi tls+l)
Ulama berselisih pendapat tentang hukum khitan.

Ada yang mengatakan wajib bagi laki-laki dan wanita.

Ada yang mengatakan sunnah bagi keduanya. Dan ada

yang membedakan, wajib bagi laki'laki dan sunnah

bagi wanita.
Ibnu Qudamah 

;ttEu berkata: 'Adapun khitan,

maka wajib bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita,

tidak wajib bagi mereka, ini merupakan pendapat ke-

banyakan ulama." (al-Mughni rI85)
Imam Nawaw i'+tE, b erkata : " Pendapat yan g ben ar

ialah yang dijelaskan oleh Imam Syaf i dan dipastikan

oleh kebanyakan ulama, bahwasanya khitan wajib bagi.

laki-laki dan wanita." (a/-Majmu' rlpt)
Syaikh Musthofa al-Adawi $tFu brrk^ta: "Kesim.

pulan dari masalah khitan wanita, bahrvasanya tidak
ada satu dalil pun yang shohih lagi jelas Iafazhnya me'

wajibkan wanita untuk berkhitan. Oleh karena itu,
barangsiapa melakukannya maka boleh baginya dan

barangsiapa tidak melakukannya maka tidak apa-apa.l'

(/ami' Ahbamin Nisa' r I z1)

Namun, apabila kita kembali kepada dalil yang

ada, maka secara zhohir khitan hukumnya wajib bagi

laki-laki berdasarkan beberapa dalil:



r.: Khitan merupakan syari'at agama Nabi Ibrohim

. ?p;. Rosululloh # bersabda:

e:r J".iLa ,ilt Ui $,i )6tlt W et;.t:Fl
"Nabi lbrohim beleasih Alloh berhhitan setelah datang
leepadgnya umur delapan puluh tahun. " (HR. Bukhori-
Muslim)

z.: Rosululloh S memerintahkan seorang laki-laki
yang masuk Islam untuk berkhitan: ,:

. g;)r 1 .grt ;u.llo .-ll'i

"Hilangkan darimw rambut kekufuran dan ber-

khitanlah. " (HR.Abu Dawud dan dihasankan Syaikh
al-Albani dalam al-Irwa': 7fl
3.: Khitan merupakan syi'ar agama Islam yang me-

rupakan pembeda antara muslim dengan Yahudi
arau Nasrani.

4.: Kulit yang menutupi kepala zakar (kemaluan laki-
laki) apabila tidak dipotong akan menahan air
kencing dan menjadi sarang benda najis lainnya,
maka diwajibkan untuk dikhitan.

Adapun khitan wanita maka hukumnya berkisar
antara wajib dan sunnah. Dikatakan wajib karena asal

wanita sama dengan laki-laki dalam masalah hukum,
kecuali kalau ada dalil yang membedakannya. Semen-

tara dalam masalah khitan tidak ada dalil yang me-

nunjukkan perbedaan. Rosululloh S bersabda:

.)qrt e&:' L\r5\ v,il

"sesungguhnya wanita iru sama dengan laki-laki. " (HR.
Abu Dawud: zl6)

Dan dikatakan sunnah karena melihat hikmah
(tujuan) khitan itu sendiri. Kalau kita perhatikan,
rernyara anrara khitan laki-laki dan wanira memiliki
hikmah yang berbeda. Tujuan khitan laki-laki kembali
kepada syarat sahnya sholat, yaitu bersuci. Air kencing
akan tertahan dan tidak bersih apabila kulit yang me-

nutupi kepala zakar tidak dikhitan. Adapun khitan wa-
nita, maka tujuan utamanya adalah untuk mengurangi
syahwatnya. Daging yang tumbuh di atas lubang farji
sangat sensitif. Kalau dibiarkan panjang maka akan se-

ring tersentuh dan akan membangkitkan syahwatnya.

Oleh karena itu, disyari'atkan untuk dipotong supa-

ya syahwatnya normal. Dan menormalkan syahwat

bukanlah sesuatu yang wajib. (Lihat Shohih Fiqhus

Sunnah, Abdul Malik, rl99-too)

Faedah:
r.: Hadits yang menjelaskan khitan wanita secara

khusus semuanya dho'if. Berkata pengarang Aunul
Ma'buL "Hadits yang menjelaskan khigan wanita
diriwayatkan dari jalur yang banyak. Semuanya

dho'if, ada cacatnya, tidak bisa diladikan hujjah."
(AunulMa'bud r4lr to, cet. Darul Fikr, r41 5 H)

z.: Dalam mengkhitan wanita sebaiknya daging yang

dipotong tidak dihabiskan semuanya, karena akan
, mengakibatkanrlemah syahwatnya. Akan tetapi,

dipotong sedikit ujungnya. Diriwayatkan dalam

sebuah hadits yang derajatnya dho'if Rosululloh

ffi bersabda rnemerintahkan wanita tukang khitan
di Madinah:

J4' ,lJ Viioiya. ioi AS 6,9,5+5 *
"Kamu jangan menghabiskannya, haina yang demihian
itu hbih terhormat bagi wanita dan lebih'disukai oleh

suami." (HR.Abu Dawudt tz7r)

t; f$fiem*n$aalg**mlelt$set
Mayoritas umat Islam-khususnya di negara

ki12-mslsmehkan sunnah ini. Mereka mencukur
habis jenggotnya dan seolah-olah mereka tidak ber-

dosa. Padahal ulama telah menjelaskan bahwasanya

memanjangkan jenggot hukumnya wajib bagi kaum
laki-laki.

Imam Nawawi M5 berkata-setelah mem-
bawakan perselisihan ulama tentang merapikan
jenggot-: "Pendapat yang dipilih (benar) adalah

membiarkan jenggot sesuai dengan keadaannya dan

tidak memotongnya walaupun hanya sedikit." (Syrb
'Sbohih Muslim lin Nawawi jlr44, Darul Marifah, cet.

6, r4zo H)
Dalil yang menjelaskan wajibnya memanjangkan jeng-

got:
r.: Perintah Rosululloh &. D"l"- kaidah ushul fiqih,

perintah menunjukkan sesuatu yang wajib. Dan ti-
dak ada satu dalil pun yang memalingkannya ke-

pada makna sunnah.

ti$i 1F4\ \"ta.t} :ffi g.itr ;f 'c:/, .e 
,y. t ,f

,qstflt rytlt1 6xt)t
Dari lbnu L/marwt8' dari NabiM, beliau bersabda:."5e-

lisihllah lrdng-zrang musyrik, panjangkan jenggot dan

cukurlah kunil" (HR. Bukhori: 5892 dan Muslim:
6or)

'l



u,"j$:Jt t"P.w3 gr4t t"tlif'1

Dari Abu Huroiroh 4*' berkata: Rosululloh M OrooO-

da: "Cukurlah kumis d4n panjangkan jenggor, selisihilah

orang-orang Majusi." (HF.. Muslim: 6oz)

z;: Mencukur jenggot termasuk tasyabbuh (menyeru-

pai) orang-orang kafir, sebagaimana dalam hadits

di atas. J

3.: Mencukur jenggot termasuk mengubah ciptaan

Alloh, dan ini merupakan ketaatan kepada setan

yang telah berkata:

{@...$t3- '6;-ts...F
.,... Oo, aku benar-benar akan memerintahhan mereba

(mengubah ciptaan Attoh), lalw ' benar-benar^'me'reka

mengubahnya.... (QS an-Nisal [4]: rr9)
4.: Mencukur jenggot termasuk tasyabbuh dengan

wanita, dan ini merupakan perbuatan yang terlak-

nat.

M +u' j"*: A,jd q#j ,rv d.\ ,r
')qr\ r4\ e 9'4,;':;t1 :1u' )vrt

Dari lbnu AbbasW dia berkata: "RosalullobM melak-

nat laki-laki )//tng meryrerupai wanita dan wanita yang

meryterupai laki-laki.': (HR. Bukhori: 5885)

S.: l$a*euk[r Rultl l(effialuan, illsneahut
$ulu fie$aH,l$iemstons Krukll, dfin
l$lensuHur Ksmi*
Mencukur bulu kemaluan hukumnya sunnah bagi

laki-laki dan wanita. Yang dimaksud dengan bulu ke-

maluan adalah bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan

laki-laki dan farji wanita. Sebagian ulama ada yang

memasukkan ke dalamnya bulu yang tumbuh di seki-

tar dubur. Yang paling utama dikerik (dicukur dengan

pisau cukurlsrlet,-red.), tetapi boleh juga dipangkas

dengan gunting, dicabut, atau pakai obat perontok.

Karena tujuan utamanya adalah membersihkan tem-

pat tersebut

Mencabut bulu ketiak hukumnya juga sunnah

bagi laki-laki dan wanita. Yang paling utama dicabut,

tapi boleh juga dikerik atau pakai obat perontok bagi

yang tidak kuat menahan rasa sakit. Yang paling utama

dimulai dari keriak kanan.

Memotong kuku hukumnya iuga sunnah bagi

laki-laki dan wanita. Yang paling utama kuku tangan

didahulukan sebelum kuku kaki. Dimulai dari jari te-

lunjuk tangan kanan, kemudian jari tengah, iari ma-

nis, jari kelingking, kemudian ibu jari. Lalu pindah ke

kaki dimulai dari jari kelingking dan berakhir di ibu
jari. Lalu pindah ke kaki, dimulai dari jari kelingking

kaki kanan dan berakhir di jari kelingking kaki kiri.(r)
' Mencukur kumis hukumnya sunnah bagi laki-laki.

Ulama berselisih pendapat tentang afdhottyah (keuta-

maan)-nya, apakah dirapikan pakai gunting ataukah

dikerikldicukur? Imam Nawawi '+lE-., berkata: "Yang

paling utama dipotong kumis yang menutupi bibir
dan tidak dikerik dari pangkalnya." '

Sementara dlama yang lain berpendapat yang paling

utama dikerik dari pangkalnya. Mencukur kumis sun-

nahnya diawali dari sisi kanan. (Lihat Syarh Sbohih

Murii* lin Nawawi 3lt j9-t4t, Darul Ma'rifah' cet. 6,

r4zo H)
Tidak ada ketentuan waktu dalam melakukan em-

pat hal ini, maka ketentuannya kembali kepada kebu-

tuhan. Kapan saja bulu kemaluan, bulu ketiak, kumis,

dan kuku dianggap panjang sehingga perlu dipotong
atau dicabut, maka disunnahkan untuk dipotong atau

dicabut. Adapun batas maksimalnya adalah 4o hari'

q7J*Jt e g J 13 ,Jv #,,ilr-a c.. 4i C
4F { .ji a;t_iir ou; e;li ..osi ,u.uli .$l

t,

|eia g;;1 :";sr
Dari Anas bln Mallh #, dio berbata: "Kami diberi

wahtu dalam mencukur bumis, memltong kuku, men-

cabut bulw hetiab, dan mencuhur bulw hemalaan, supa-

ya bami tidab meninggalhannya lebih dari empat puluh

malam." (HR. Muslim: 257)

Demikia n apa yangbisa disampaikan' Mudah-mu-

dahan ada manfaatnya. Amin.W

Maroji'(n\ukan):
r. Shohih Buhhori besenasyarahnya

z. Shohih Muslimbeserra syarahnya

3. SunanAbuDawud

4. Nailul Author

5. Jami'Ahkamun Nisa'

5. Shohih Fiqhus Sunnah

z. dll.

(r) ttacara seperti ini merupakan ijtihad dari ulama dan bukan ketetapan dari Rosululloh S. (-pen.)



Rumah langIa $e[uah lmanah
Kewajiban paling utama, tanggung jawab paling be-

sar, dan amanah paling berat adalah pendidikan terhadap
keluarga dan bimbingan untuk rumah tangga, berawal
dari diri sendiri kemudian idteri, anak-anak dan kera-
batnya. Inilah yang dimaksud firman Nloh: Hai orang-
orcmg yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusla dak
batu; penjaganya malaikat-ma,laikat yang kasar kgras,

yang tidak mendurhakai Alloh terhadap apa yang dilierin-
tahkan-Nya kepada.mereka dan selalu mengerjakan apa
yang diperintahkan. (QS. at-Tahrim [66]: 6)

Pendidikan keluarga bukan sekedar kegiatan sam-
bilan, pemikiran sederhana, atau upaya ala kadarnya.
Namun pendidikan keluarga merupakan kebutuhan asa-

si dan masalah yang sangat urgen serta memiliki kon-
sekuensi jauh ke depan dalam menentukan masa depan
rumah tangga. Seorang muslim harus bertanggung jawab
atas segala kekurangan ilan kesesatah yang terjadi di te-
ngah keluarganya. Dari Ibnu Umar *tli.l berkata: Aku men-
dengarRosulullohffibersabda: -

i'tt'*i L\j {^!\j ,*i C ,Si* #i gti €G
a\./r1 ,*i C
Jr" ., L'r ilr*J'1 ,Wt ,;"UiW: W':t * CU,:

r . t,lt.*j V ii'y;: {t # j ,*j ;e i3:*" q*
"setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta tang-
gungjawab atas kepemimpinannya, seorang imam adalah
pemimpin dan akan diminta tanggung jawab atas kepe-

mimpinannya dan seorang lakt-laki adalah pemimpin dan
akan diminta tanggungjawab atas kepemimpinannya, dan
wanita adalah penanggungjdwab terhadap rumah suami-
nya dan akan d,iminta tanggungjawabnya, serta pembantu
adalah penanggungjawab atas harta benda majikannya
dan akan diminta atas tanggung jawabnya." (Shohih, di-
riwayatkan Bukhori dalam Shohih-nya:893, z+og, zEE4,

2598, zg7r,5r88, 5zoo, dan 7r38, Muslim dalam Shohih-
nyai 47oL, dan Tirmidzi dalam Sunan-nya: r7o5)

Keluarga yang baik merupakan nikmat paling agung
dan karunia paling berharga dan tidak ada yang mampu
menghargai dan mengenali nilainya kecuali orang yang
telah memiliki keluarga hancur dan rumah tanggaberan-
takan sehingga kehidupan laksana terkurung oleh hawa
neraka dan hari-harinya hampir selalu diwarnai perih
dan pilu karena keluarga berantakan.

Belml Mem[ina lumalr IanUUa
Ketahuilah bahwa berbagai macam problem ke-

hidupan dalam rumah tangga sering timbul akibat ke-

$. t -: t o

J}:*s "tii + L\),F)\'s *i:t
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Udt. Abu Ahmad trin Syamsuddin

bodohan terutama terhadap ilmu agama. Dan sebagai
obatnya adalah belajar, sebagaimana sabda Nabi # t 

"pada para sahabat *ii.:

.it;;.r,gt tW uil rdri;i ri1

"Mengapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu? Sesung-

guhnya obat dari kebodohan adalah bertanya." (Hasan,

diriwayatkan Imam Abu Dawrrd dalam Sunan-nya: 337
dan Ibnu Majgh dalam Sunan-nya: 572. dan dihrisankan
Syaikh al-Albani dalam Shohih Sunan Abu Dawud: gg7)

Kedunguan hati dari ilmu dan kebisuan lisan dari
berbicara dinyatakan sebagai penyakit. Dan obatnya adi-
lah bertanya kepada ulama, sehingga meraih ilmu yang
bermanfaat, sebab ilmu yang bermanfaat adalah ilmu
yang terpancar dari lentera al-Kitab dan as-Sunnah se-

suai dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in, ter-
meisuk perkara yang terkait dengan ma'rifatkepada Alloh,
hukum halal-haram, zuhud, kebersihan hati dan akhlaq
mulia, qerta mengatur kehidupan rumah tangga.

Ilmu yang bermanfaat berfungsi sebagai pemusnah
secara tuntas dua penyakit rohaniyang paling berbaha-
ya dan'menjadi biang penyakit hati yaitu syubhat d.an

syahwat. Maka sebagai seorang pendidik, sebelum mem-
bina keluarganya, harus membekali dirinya dengan ilmu
agama yang cukup. Sehingga dengan bekal ilmu agama
yang bermanfaat, semua urusan rumah tangga menjadi
mudah dan berdakwah di tengah keluarga menjadi lan-
car. Apalagi bila ilmu telah meresap ke dalam hati maka
akan rnelenyapkan penyakit syubhat dan syahwat, men-
cabut kedua penyakit itu sampai ke-akar-akarnya. Iba-
ratnya orang yang sedang minum.obat, segala macam
kuman akan hancur dan musnah, sementara obat yang
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paling manjur adalah obat yang cepat meresap ke dalam
tubuh dan tidak membuat kuman kebal, tetapi untuk me-

musnahkan.

Akhlaq $eorang Pendidilt
Seorang pembina rumah tangga harus berilmu,

berperangai lemah lembut, bersabar dalam mendidik,
sehingga akan memberikan kesan yang baik pada keluar-
ga, seperti firman ltflohl. Maka disebabkan rohmat dari
Atloh-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap lhereka.

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah
mereka menjauh dari sekililingmr. (QS: Ali Imron [s]r rss)

,syaikhul Islam Ibnu Taimilyah ?l,E berkata: "Hen-

daknya tidak menyeru kebaikan dan melarang ke-

mungkaran kecuali setelah memiliki tiga bekal: belilmu
sebelu- menyeru kebaikan dan melarang kemungkaran,
berperangai lemah lembut ketika menyeru kebai\an dan
melarang kemungkaran, dan bersabar setelah menyeru
kebaikan dan melarang kemungkaran!' (al-Amr bil Ma'ruf
wan Nahyu'anil Munkar,Ibnu Taiminrah,haL Sz)

Hendaknya seorang pendidik paling terdepan dSlam
memberi contoh kaiena sangat berat ancaman orang
yang tidak konsekuen terhadap ajakannya, sebagaimana
sabda Nabi #:
ryk,tuti U.:et )sr g *$$ ru+Jr ?'tl,ll\;F
,yi *l & ,eg\ju+rr 3"rk'G g:':*'
4";uilu, pU :S iji rdiJ u .iYJ r; ,jf;r ,o'
y e'r4\ yr & ,u ,iW rr(:,i.lr ,f 

"F3
^zI 

j $,:-Jt 6; ,Si j g.l

"Nanti pada hari kiamat ada seseomng didatangkan lalu
dilempar ke dalam neraka, maka ususnya keluan Lalu ia
b erputar -putar laks ana keledai b erputar-putar di s ekitar
penggilingan. Kemudian penghuni neraka mengerumunin-
ya dan be.rtanya: 'Hai Fulan ada apa denganmu? Bukankah
kamu yang menyeru kepada kebaikan dan ntelarang dari
kemungkaran?' Ia menjawab: 'Ya, aku telah menyeru ke-

pada kebaikan tetapi aku sendiri tidak menge(akannya
dan aku melarang orang dari kemungkaran tetapi aku sen-

diri mengerjakannya."' (Shohih, diriwayatkan Imam Bu-
khori dalam Shohih-nya: g267, 7o98, dan Imam Muslim
dalam Shohih-nya: 7 4o8)

Hadits shohih di atas mer,nberi petunjuk bahwa
orang yang mengetahui kebaikan dan.kemungkaran lalu
melanggarnya lebih berat siksaannya daripada orang
yang tidak mengetahuinya karena ia seperti orang yang

menghina larangan Alloh dan meremehkan syaribt-Nya,
sehingga ia termasuk ahli ilmu yang tidak bermanfaat il-
munya.

Wrhai saudaralru, mra suami...

Wahai sang suami, sungguh engkaulah pemegang

kendali rumah tangga, ikatan pernikahan dan perjanjian
yang berat, karena Alloh berfirman:

Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu
perjanjianyang kuat-' (QS. an-Nisa l+l: zr)

Anda telah memikul tanggung jawab, memegang
amanat dan beban rufuah tangga. Hubungan pernikahan

'merupakan lcemuliaan bagi laki-laki dan perempuan,
maka.secara fithroh dan naluri masing-masing memi-
liki tugas hidup agar kehidupan rumah tangga berjalan
normal dan lurus seperti firman Alloh: Kaum laki-laki
itu adatah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Alloh
telah melebihkan sebafuagian mereka (laki-laki) atas se-

bahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)
telah menaJkahkan sebagian dari hhrta mereka. (QS. an-

Nisa'[q]::q)
Upayakan kendali rumah tangga, terutama isterimu,

tetap berada di tanganmu. Jangan bersikap lemah dan ti
dak berwibawa serta tidak berdaya di hadapan tuntutan
dan tekanan i$terimu, akhirnya ia menghinamu, mem-
perbudakmu, dan merendahkanmu sehingga kehidupan
rumah tanggamu berantel'.an bagaikan neraka. Begitu
pula, jangan engkau menghinanya dan menzholiminya,
serta menganggapnya seperti barang tak berharga, sebab

sikap semena-mena terhadap orang yang lemah seperti
iSterimu menunjukkan kerdilnya sebuah kepribadian. Te-

rimalah ketraikan yang telah diberikan kepadamu'dengan
senang hati dan bersabarlah atas berbagai kekurangan-
nya, serta jangan rnengangan-angankan kesempurnaan
darinya karena dia diciptakan oleh Alloh dari tulang ru-
suk yang bengkok sebagaimana sabda Rosululloh s:

ki#:.;,i ilit'*w;W ff.' *_A
.WY! sFi W";"s

"sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang
tidak akan bisa lurus bersamamu di atas satu jalan, jika
karnu menikmatWa maka k a mu m enikma tinya dalam kon'
disi bengkok, namun bila anda ingin meluruskannya maka
boleh jadi patah, dan patahnya adalah talak|' (Shohlh, di-
riwayatkan Imam Muslim dalam Shohih-nya: s6sr)

Wahai $audarilru, pora i$tgri...
Setiap kesalahan yang dilakukan seorang i$teri, pera-

saan mengikuti hawa nafsu, sikap terlalu cemburu, atat.

perasaan was-was hanya merupakan bisikan setan dan
bersumber dari lemahnya iman kepada Alloh, sehingga

wb-{{4wwaw&&wl*
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rumah tangga berubah menjadi berantakan laksana ne-
raka dan rumah tangga menjadi porak-poranda bagaikan
bangunan disambar halilintar; akibatnya, semua pihak
menyesali pernikahan tersebut. Atau boleh jadi karena
kesalahan sang i$teri menjadi penyebab talak (perce-
raian), kemudian jiwa menjadi goncang dan ditimpa ke-
gelisahan yang sangat berat.

Betapa indahnya bila anda meluruskan hati, akhlaq,
dan tabiat ketika bergaul bersama suami dan kerabat su-
ami anda. Betapa eloknya bila anda selalu mengguna.
kan akal sehat dan kesabaran dalam setiap menghadapi
urusan rumah tang3a. Betapa mulianya ketika r"otung
iSteri mampu menjadi pendamping setia bagi sang su-
arni, dan betapa agung kedudukannya di hati sang suami
bahkan ia mampu memikat perasaan sang suami ketika
sang i$teri berkata kepadanya: "Aku mendengar dan fne-
naatil'

Semoga sauclariku muslimah mendapat taufi! dan
hidayah dengan etika Islam, mau menyempurnakan akal
pikiran dengan ilmu dan ma'rifah, dan menyembuhkan
hatinya dengan keimanan kepada Alloh, sehingga kehi-
dupan penuh dengan suasana bahagia dan hidup bersarna
sang.suami penuh dengan ketenangan dan ketenteraman
serta kegembiraan.

Wahai para idteri, tunaikanlah kewajibanmu terha-
dap suamimu, niscaya engkau akan menflapatkan kasih
sayang dan cintanyal

tbwajilan $sorang $uami
Kewajiban sebagai seorang suami banyak sekali

mun yang terpenting antara lain:
r.: Kewajiban materi meliputi pemberian nafkah;

kebutuhan pakaian, dan kebutuhan pendidikan keluarga
serta kebutuhan tempat tinggal.

z.: Tidak boleh memberatkan i$teri denga-n menga-
jukan berbagai tuntutan kebutuhan di luar kemampuan-
nya. dan tidak boleh membuat suasana kacau karena
permasalahan sepele. sebagaimana yang telah diwasia-
tkan Rosululloh *:

Tngatlah dan berwasiatlah kepada wanita dengan ke-
baikan, karena mereka berada di sisimu bagaikanpelayan,
dan kalian tidak bisa memiliki lebih dari itu kecugli me-
reka telah melakukan perbuatan keji yang jeta,s." (Shohih,
diriwayatkan Tirmidzi dalam Sunan-nya: r 163 dan Ibnu
Majah dalam Sunan-nya: r85t)

3.: Kewajiban non-materi seorang suami meliputi
menggembirakan i$teri dan bersikap lemah lembut da-
lam bertufur kata. Sang suami harus bermusyawarah

Ai €* 3,y c"dP ,';t t';,\ t"*'gt1 li
#*\exti {1.iils * e*:p i'6-,w

dan mengambil pendapat sang i$teri dalam rangka me-
nunaikan kebaikan. Begitu juga, sang suarni harus berte-
rima kasih kepada jerih payah i$terinya, dan tidak boleh
mendiamkan di atas tiga hari karena urusan keduniaan.

4.: Hendaknya seorang suami memberi kesempa-
tan bagi i$terinya untuk beramal sholih, bersedekah de-
ngan harlanya, memberi hadiah, menyambut tamu dari
keluarga dan kerabatnya. serta setiap orang yang mem-
punyai hak atasnya.

5.: Hendaklah mengambil waktu yang cukup un-
tuk tinggal di rumah dan berusaha semaksimal mung-
kin mbnghindari keluar rumah tanpa tujuan dan sering
bepergian, sering keluar rumah untuk begadang tanpa
manfaal. kar6na yang demikian itu bisa membawa kehan-
curan.

6.: Hendaknya sang suami tidak melarang i$terinya
berkunjung kepada keluarga dan kerabatnya. asal tidak
berlebihan.

2., Wu.itu adalah makhluk yang lemah, maka wajib
bagi laki-laki memberi perhatian cukup. melarangnya
keluar ke pasar dan yang lainnya seorang diri. dan harus
menjauhkannya dari tempat yang ikhtilath (bercampur)
dan kholwah (berduaan/menyepi) dengan lakiJali lain.
Begitu juga seorang suami harus menjauhkan dari ru-
mahnya segala sesuatu yang merusak aqidah dan akhlaq
keluarga, dan menyingkirkan segala sarana maksiat yang
menghancurkan kehormatan, seperti alaf musik.

8.: Seorang suami harus mengajarkan kepada iSteri-
nya ilmu.agama dan mendidiknya di atas kebaikan, serta
menyiapkan segala kebutuhannya dalam rangka meraih
ilmu dan i tti qo m a h dalam beragama sesu ai d engan qar an
Alloh.

lbwaii[an $eorang lstsri
Di antara kewajiban sebagai seorang idteri yang pa-

ling utama dan prinsip, antara lain:
r.: Menaati dan mematuhi perintah suami selagi ti-

dak menganjurkan maksiatkepada Alloh, karena tidak
ada ketaatan kepada mhkhluk bila menganjurkan kepada
maksiat dan pelanggaran terhadap ajaran Alloh, seperti
sabda Rosululloh &: " Tidak ada ketaatan bagi orangyang
bermaksiat kepada Altoh uEJ (strottifr, diriwayatkan Mus-
lim dalam Shohih-nya: +84o, Tirmidzi dalam Sunan-nya:
r7o7, dan Ibnu Majah dalam Sunan-rtya:2865 dengan la-
fazh Ibnu Majah serta dishohihkan Syaikh al-Albani)

z.: Dalam bidang materi, seorang idteri harus mem-
beri pelayanan fisik baik yang berkaitan dengan kebu-
tuhan pribadj suami atau rumah tangganya, sehingga
ib ad ah n afi I ah ( s unnah ) m enj ad i gu gur demi menun ai kan
tugas tersebuL.

Dari Abu Huroiroh *€lt sesungguhnya Rosululloh $
bersabda:

*A* t4tEAAb6dAVZa4&64
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"Tidak halal bagi. wanita berpuasa sementara suami se-

dang ada di rumah, kecuali atas izinnya. Tidak boleh me-
masukkan orang lain ke rumah sementara suami sedang
ada di rumah, kecuali atas izinnya. Dan setiap harta stt-

ami yang diinfaqkan oleh sang idteri tanpa ada ierin-
tahnya maka sang suami mendapatkan pahala separuh
darinya." (Shohih, diriwayatkan Imam Bukhori dalam
Shohih-nyat 2066, 5360,Imam Muslim dalam Shohih-nya:
2362, dan Abu Dawud dalam Sunan-nya: ft87 , z4g8)

3.: Dalam bidang rohani, seorang i$teri harus menja-
ga perasaan sang supmi dan menciptakan suasana tenang
dan kondusif dalam rumah tangga, serta memban[u me-
rinlankan beban dan penderitaan yang menimpa suami-
nya'

4.: Dalam bidang kesejahteraan, seorang i$teri ha-
rus mengingatkan suami ten-
tang kebaikan dan membantu
dalam kebajikan dan ketaatan,
serta membantu dalam bidang
sosial, menyantuni fakir miskin,
dan membantu orang-orang
yang lemah untuk memenuhi
kebutuhan mereka.

5.: Dalam bidang pendi-
dikan, seorang i$teri harus mem-
bantu sang suami dengan jiwa
raga, menerima segala nasehat dan pengarahan sang su-
ami. Begitu juga, dia harus membantu sang suami dalam
rangka mendidik dan meluruskan adab anak-anak, serta
menghindarkan sikap antipati dan masa bodoh terhadap
masa depan dan pendidikan anak.

6.: Hendaklah seorang i$teri tidak mengajukan tun-
tutan nafkah atau yang lainnya yang memberatkan atau
mempersulit sang suami.

7.: Tidak berkhianat dalam diri suami, harta benda,
dan rahasia-rahasianya.

Balasan Ballfiumah lan00a ym0 Bsnnasil
Tiada amal sholih yang dianggap sia-sia oleh agama.

Setiap kebaikan sekecil apapun pa$ti mendapat balasan.
Setiap benih kebaikan yang disemai di ladang subur, pada
musim panen pa$ti memetik hasilnya, maka suami dan
i$teri yang telah membina rumah tangga dengan baik
dan mengerahkan berbagai macam pengorbanan untuk
mendidik keluarga, Alloh akan memberi balasan yang be-
sar. Cukuplah balasan nikmat baginya berupa sanjungan,

'{*t 'l
'j'o a:i

3p qii

pujian, dan pahala yang besar setelah wafatnya, seperti
yang telah ditegaskan sebuah hadits dari Abu Huroiroh
.*S, ia berkata bahwa Rosululloh s bersabda:

o : r 8., , or t .

V 'ri il)v "u* -^tls;+ {1 iie gbdr i#li su r!)

"d ';s iJv 3i', zi o' i;'i
J _ {!' / J ". I

"Jika manusia nteninggal maka terputuslah amalannya ke-

cu ali tiga p erk ara : s h o daqo h j ar i ah, ilmu y ang b ermanfaat,
atau anakyang shotih yang mendohkannya." (HR. Bukhori
7,lz4z no.65r4, dan tvtudtm 31rc:6 no. r63r)

Jadi, seorang yang sukses membina rumah tangga
akan meraih derajat yang tinggi, pahala berlipat ganda,
dan mewariskan harta pusaka yang mulia di dunia untuk
anak cucunya, sehingga merekaberdoh dan meminta am-
punan kepada Alloh bagi kedua orang tuanya, akhirnya
keduanya masuk surga berkat i$tighfar yang dipanjatkan
anak cucunya sebagaimana sabda Rosululloh $i:

" s e sungguhnya s e s e or ang ":"u :":":m:
rajatnya di surga, maka ia berkata: 'Dari nm-
nakah balasan ini?' Dikatakan: 'Dari sebab

ittighfar anakmu kepadamu."' (Shohih, Sunan
Ibnu Majah zlzg4 no. 2954, dan dikeluarkan
Ahmad di dalam Musnad zl sog dan Imam Bu-
khori dalam al-Adabul Mufro d)

Balasan yang lebih besar lagi, ia dikum-
pulkan di surga bersama para kekasih dan ke-
rabatnya dalam satu tempat tinggal di surga,

sebagai karunia dan balasan yang baik dari Alloh, seperti
firman A]loh:

,/ t " ?tt;i &'\ "e.*Li ,*r\ &)\7g$, \;r, u-4i; Y

4,3.)|e::i4 f;i li">ut;,,e.w c &Ai
Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu me-

reka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan
anak cucu mereka dengan mereka, dan Kanil tiada me-
ngurangi sedikitpun dari pahala amal mereka, Tiap-tiap
manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. (QS. ath-
Thur [52]: zr )

Pembinaan rumah tangga secara baik, mampu meng-
angkat martabat, memperbaiki nasib rezeki, mengukir
pre$tasi, memelihara moral generasi, dan menanggu-
Iangi dekadensi sehingga membuat hati tenang dan jiwa
Iapang. Maka pembinaan harus berbasis penumbuhan
kesadaran, keimanan, ketaqwaan dan pengendalian diri,
serta inampu membentuk suasana damai dan mesra
sehingga perasaan kasih sayang tumbuh subur.l

,iri;i rr;; ,) €i ,i'r34 ,tF.Jt g ^*'rs pf J4t'il

tdisi r Tahunfte-r (r428/zoo7) 25



Agama Islam aclalal"r

agama lithroh, clan

rnanusia diciptakan Alloh
$; sesuai dengan fithroh
ini. Oleh karena itu, Alloh
$; n,,.rryu r uh rnanu sia

untuk menghadapkan
diri rnereka ke aganra

fithroh agar ticlak terjadi
penyelewengan dan
penyi mpangtrn sehi ngga

nranusia tetap lrerjalan di
atas fithrohnya.

Pernikahan

BagiManusia

pERNIKAHAN adalah fithroh Inanusia, maka

dari itu Islam menganjurkan untuk rnenikah
karena nikah merupakan ghorizah insaniyyah
(naluri kemanusiaan). Apabila ghorizah (naluri)
ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu
pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan

setan yang menjerumuskan manusia ke lembah

hitam.
Firman Alloh uF.,::

/. z- .- L tt ,. ,

J6t'-E.dt +t c+bt t-a4; c.-llt,l<*:4b Y

:9| 4i i"li -rts;s'i,'i #. J,}:t *"r;t"

{ p;:,: i rj,tlt i,J"Ai fui
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus ke-

pada agama (Islam), (sesuai) fthroh Alloh,
disebabkan Dia telah menciptakan manusia me-

nurut ffithroh) itu. Tidak ada perubahan pada

ciptaan Alloh. (Itulah) agama yang lurus; tetapi

kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS.

ar-Rum [:o]: :o)

A. DefinisiNikah tplll
An - Nikahmenurut bahasa Arab b erart\ adh -

dhom'm (menghimpun). Kata ini dimutlakkan
untuk akad atau persetubuhan.

Adapun menurut syari;at, Ibnu Qudamah
6"F, berkata: "Nikah menurut syari'at adalah'

akad perkawinan. Ketika kata nikah diucapkan

secara mutlak, maka kata itu bermakna de-

mikian selagi tidak ada satu pun dalil yang me-

malingkan darinyai' (al-Mughni maa Syarhil

Kabir eltr3o)
Al-Qodhi "o'8, mengatakan: "Yang paling

sesuai dengan prinsip kami bahwa pernikahan
pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan

persetubuhan sekaligus. Hal ini berdasarkan fir-
man Alloh Tahla:
- ,: {l ,Qi G €iur; et- Gil.# v; }

r..].. . .:..,2'-,,!.. :.,i tt L

{'-.]):Y"** ;Lgts-t}bt ot-? 'a:I ':L
Dan janganlah kamu menikahi Perempuan-per-



empuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, ke-

cuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.
Sungguh, perbuatan itu sangnt keji dan diben-
ci (oleh AUoh) dan seburuk-buruk jalan (yang

ditempuh). (QS. an-Nisa [+]: zz)l' (al-Mughni
mah Syarhil Kabir 91n3. Lrhat lsyrotun Nisa'

minal Alif ilal Ya hal. r z dan al-.lami' li Ahkamin
Nisa'llZ)

B. lstam Menganjurkan Nikah

Islam telah menjadikan ikatan pernikahan
yang sah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah
sebagai satu-satunya sarana untuk memeriuhi
tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, d-an

sarana untuk membina keluarga yang Islami.
Penghargaart Islam terhadap'ikatan pernikahan
besar sekali, sampai-sampai ikatan itu dite-
tapkan sebanding dengan separuh agama.

Sahabat Anas.bin Malik +$, berkata: Telah ber-
sabda Rosululloh M:
jthilt g iil, &V,9uai)i .,i-tr. J"<-J t p e'sJ C

''J'iJl
"Barangsiapa menikah maka ia telah melengkapi

,rprrui imannya. Dan hgndaklah ia bertaqwa
kepada Alloh dalam memelihara yang sePa-

ruhnya' lagi." (Hadits hasan. Diriwayatkan oleh
Thobroni dalam Mu'jamul Ausath: 7643, 8789.
Syaikh al-Albani menghasankan hadits ini, lihat
Silsilah al- Ahadit s ash- Shohihah: 6 z s)
Dalam lafazhyang lain disebutkan:

,4t fi & 'frt '^itti 3i,i'4v'6i';t '^j;t ii:: ,y
p6r p:Jr gu,,y

"Barangsiapa yang dikaruniai oleh Alloh dengan

wanita (ilteri) yang sholihah, maka sungguh

AIIoh telah membantunya untuk melaksanakan
separuh agamanya. Maka hendaklah ia ber-

taqwa kepada Alloh dalam menjaga separuhnya
Iagi." (Hadits hasan li ghoirihi. Diriwayatkan
oleh Thobroni dalam Mu'jamul Ausath:976 dan
al-Hakim dalam al-Muttadrok zlfir dan disho-
hihkan olehnya, juga disetujui oleh adz-Dza-

habi. Lihat Shohih at-Targhib wat Tarhib zl4o4
no. r9r6)

C. lslam Tidak Menyukai Hidup
Membujang

Rosululloh ffi memerintahkan untuk me-
nikah dan melarang keras orang yang tidak mau

Snenikah. Sahabat Anas bin Malik 4; berkata:
"Rosululloh * -.-.tintahkan kami untuk
menikah dan melarang dari membujang dengan

larangan ydng kerasJ' Beliau * bersabda:

.*;4t ?"t,tv\\ 6,";* Ay ,sii,g3'1t t"tr37

"Nikahilah wanita yang subur dan penyayang.

Karena aku akan berbangga dengan banyak-

nya umatku di hadapan para nabi pada hari
kiamat." (Hadits shohih li ghoirihi. Diriwa-
yatkan oleh Ahmad 3/158, 245, Ibnu Hibban
dalam Shohih-nya: 4or7-Ta'liqotul Hisah
'ala Shohih lbni Hibban-dan Mawariduzh
Zhomhn: rzz8, Thobroni dalam Mu'jantul Au-
sath: 5o95, Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya:

49o, Baihaqi 7l8t-82, adh-Dhiya' dalam al-
Ahadits al-Mukhtaroft: r888-r89o), dari saha-

bat Anas bin Malik i#,. Hadits ini ada syawahid
(penguat)n1l,a dari Sahabat Ma\il bin Yasar #,,
diriwayatkan oleh Abu Dawud: zo5o, Nasai
6165-66, Baihaqi 718r, al-Hakim zl fiz dan di-
shohihkan olehnya. Hadits ini dishohihkan oleh
Syaikh al-Albani, lihat lrwa'ul Gholil: v8+)
. Pernah suatu ketika tiga orang sahabat *-$,

datang bertanya kepada idteri-idteri Nabi M
tentang peribadahan beliau. Kemudian setelah

diterangkan, masing-masing ingin mening-
katkan ibadah mereka. Salah seorang dari me-
reka berkata: 'Adapun saya, maka sungguh saya

akan puasa sepanjang masa tanpa putus." Saha-

bat yang lain berkata: 'Adapun saya, maka saya

akan sholat malam selama-lamanya)'Yang lain
berkata: "Sungguh saya akan menjauhi wanita,
saya tidak akan menikah selama-lamanya ...
ddtl'Ketika hal itu didengar olbh Nabi HE, b.-
liau keluar seraya bersabda:



+, $,-*|: g) lJti vi rtts'2 ''it ijlt 
g,r, Fi

e':iii 3i"ti2 ;;ai3 'Pli &i 6i ,{ €aii
,l' '.,15 ,-#, 2i ,:i', ei,it;.jjl'\P-e' \P v '.rv

"Benarkah kalian telah berkata begini dan begi-

tu? Demi Alloh, sesungguhnya akulah yangpaling
takut kepada Alloh dan paling taqwa kepada-

Nya di antara kalian. Akan tetapi, aku berpuasa

dan aku berbuka, aku sholat dan aku tidur, dan
aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa

yang tidak menyukai'sunnahku, ia tidak terma-
suk golonganku." (Hadits shohih. Diriwayatkan
oleh Bukhori: 5o63, Muslim: r4or, Ahmad

3lz4r, z5g, 285, Nasa'i 616o, dan Ba\haqi 7177

dari sahabat Anas bin Malik"$-)
Dan sabda beliau ffi:
,p ;di *,"w t w F :t iql
)P ,s o€ Vi ,Frxi i5,, 9.9 At ,t"r':ii

.Lv2 i! {;,'3p ?q\rttt V i Vt.et*j
:'Menikah adalah sunnahku. Ba-
rangsiapa yang enggan melaksa-

nakan sunnahku maka iabukan
dari golonganku. Menikahlah
kalian! Karena sesungguhnya

aku berbangga dengan banyak-
nya jumlah kalian di hadapan
seluruh umat. Barangsiapa me-

miliki kemampuan (untuk me-

nikah) maka menikahlah. Dan
b arangsiap a y ang b elum mampu
hendaklah ia berpuasa karena
puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai

syahwat)." (Hadits shohih li ghoirihi. Diriwa-
yatkan oleh Ibnu Majah: 1846 dari Aisyah iS,.
Lihat S il s il ah al - Ah a dit s a sh - Sh ohih ah: z Z 8 Z)

|uga sabda beliau ffi:

ri& ,ti ,r6'i ("t" el\ 6, y.* Ay ,t'i;i
'eYa$ g'U;f

"Menikahlah, karena sungguh aku akan mem-

banggakan jumlah kalian kepada umat-umat
lainnya pada hari kiamat. Dan janganlah kalian

menyerupai para pendeta Nasrani." (Hadits ha-

san. Diriwayatkan oleh Baihaqi z lz8 darisahabat

Abu Umamah #,. Hadits ini memiliki beberapa

s y aw ahi d I penguat. Lihat Sik il ah al - Ah a dit s ash -

Shohihah: rZSz)

' Orang yang mempunyai akal dan bashiroh

tidak akan mau menjerumuskan dirinya ke ja-

lan kesesatan dengan hidup membujang. Se-

sungguhnya hidup membujang adalah suatu

kehidupan yang kering dan gersang, hidup yang

tidak memiliki makna dan tujuan. Suatu kehi-
dupan yang hampa dari berbagai'keutamaan in-
sani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar

egoisme dan mementingkan diri sendiri serta

ingin terlepas dari semua tanggung jawab.

Orang yang membujang pada umumnya
hanya hidup untuk dirinya sendiri. Mereka

membujang bersama hawa nafsu yang selalu

bergelora hingga kemurnian se-

mangat dan rohaninya menjadi
keruh. Diri-diri mereka selalu

berada dalam pergolakan me-

lawan fithrohnya. Kendatipun
ketaqwaan mereka dapat dian-
dalkan, namun pergolakan yang

terjadi secara terus-menerus

lambat laun akan melemahkan

iman dan ketahanan jiwa ser-

ta mengganggu kesehatan dan

akan membawanya ke lembah

kenidtaan.

|adi orang yang enggan menikah, baik itu
laki-laki atau wanita, mereka sebenarnya tergo-

long orang yang paling sengsara dalam hidup
ini. Mereka adalah orang yang paling tidak me-

nikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan

bersifat biologis maupun $iritual. Bisa jadi me-

reka bergelimang dengan harta, namun mereka

miskin dari karunia Alloh uE.



Islam menolak sidtem kerahiban (kepende-

taan) karena sidtem tersebut bertentangan de-

ngan fithroh manusia. Bahkan, bikap itu berarti
melawan sunnah dan kodrat Alloh W:yangte-
lah ditetapkan bagi makhluk-Nya. Sikap enggan

membina rumah tangga karena takut miskin
adalah sikap orang yang jahit (bodoh). Kare4a
seluruh rezeki telah diatur oleh Alloh Ta'ala

sejak manusia berada di alam rahim.
Manusia tidak akan mampu menteorikan

rezeki yang dikaruniakan Alioh ffi, misalnya ia
mengatakan: "|ika saya hidup sendiri gaji saya

cukup, akan tetapi kalau nanti punya i$teri gaji
saya tidak akan cukup!"
Perkataan ini adalah perkataan yang batil, ka-
rena bertentangan dengan ai-Qurhnul Karim
dan hadits-hadits Rosululloh ffi. eUon,€ *"-
merintahkan untuk menikah, dan seandainya

mereka fakir niscaya Alloh $8 akan membantu
dengan memberi rezeki kepadanya. Alloh sE
menjanjikan suatu pertolongan kepada orang
yang menikah, dalam firman-Nya:

5>Q u ',t",vt4it ;d ';i:'fr 16ii b

&$" ,4i u.'ifr '6" rt-p 1;,f-"'o)"!2,5g

{ 'ArG t"5
Dan nikahkanlah orang-orangyang masih mem-
bujang di antara kamu, dan juga orang-orang
yang layak (menikah) dari hamba-hamba saha-

yamu yang lakiJaki dan perempuan. lika me-

reka miskin, Alloh akan memberi kemampuan
kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan
Alloh Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui." (QS.an-Nur lz+l: Zz)

Rosululloh i$ menguatkan janji Alloh ffi
tersebut melalui sabda beliau:

'Ada tiga golongan manusia yangberhak menda-
pat Pertolongan Alloh: (t) orang yangberjihad di
j aI an Alloh, ( z ) b u d ak y ang m e n eb u s dir iny a sup a -

'ya 
merdeka, dan $ ) orang yang menikah karena

ingin memelihara kehormatannya." (Hadits
hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad zlz5t, 437,
Nasai 6/6r, Tirmidzi: 1655,Ibnu Majah: 25t8,
Ibnul |arud: 979, Ibnu Hibban: 4o3o-at-Ta'li-
qotul Hisani 4029-, dan al-Hakim zlt6o-r6r,
dari sahabat Abu Huroiroh .e.,.. Tirmidzi berka-
tp: Hadits ini hasan.) 

'

Para salafush.sholih sangat menganjurkan
untpk menikah dan mereka benci membujang,
serta tidak suka berlama-lama hidup sendiri.

Ibnu Mas'ud "i$, pernah berkata: "seandai-

nya aku tahu bahwa ajalku tinggal sepuluh hari
lagi, sungguh aku lebih suka meni\ah. Aku ingin
pada malam-malam yang tersisa bersama seo-

rang i$teri yang tidak berpisah darikul' (Lihat
Mushonnaf Abdurrozzaq 6lryo no. to38z, Mu-
shonnaf Ibnu Abi Syaibah 617 no. 16144, dan
Majma'uz Zawa'id +lzSi

Dari Said bin |ubair ia berkata: Ibnu Ab-
bas 'cS. bertanya kepadaku: "sudahkah engkau
menikah?" Aku menjawab: "Belum." Beliau
kembali berkata: "Nikahlah, karena sesung-
guhnya sebaik-baik umat ini adalah yang banyak
idterinyai' (Sanadnya shohih. Diriwayatkan
oleh Imam Bukhori: 5o69 dan al-Hakim zlt6o)

Ibrohim bin Maisaroh berkata: Thowus be-

rkata kepadaku: "Engkau benar-benar menikah
atau aku mengatakan kepadamu seperti apa

yang dikatakan Umar kepada Abu Zawaid: Ti-
dak ada yang menghalangimu untuk menikah
kecuali kelerirahan atau kejahatan (banyaknya

dosa)." (Diriwayatkan oleh Abdurrozzaq 6 I ryo
no. ro384, Mushonnaf Ibnu Abi Syaibahr6/6 no.

1614z, Siyar Alamin Nubala 5148)
Thowus juga berkata: "Tidak sempurna iba-

dah seorang pemuda sampai ia menikahl' (Lihat
Mushonnaf lbnu Abi Syaibah 617 no, 16143 dan
Siyar,4lamin Nubala S I qZ) |

Diangkat dari buku Bingkisan I{timewa Menuju Keluar-
ga Sakinah oleh U{t. Yazid bin Abdul Qodir }awas, hlm.
9-r8, Pu$taka at-Taqwa, cet. ke-2, Desember zoo6.
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igtua dan pendidik hendaknya mengual
rak-anak dibawa untuk menyebutkan se

)takan langit, bumi, matahari, bulan, dar
a.iaklah anak-anak memperhatikan keag
menghidupkan, kuasa mematikan, kuas

l\4embiasakan memuji Alloh dan berdzikir tatkala mendapati keagungan ciptaan-Nya.
Jangah lupa selalu berdo'a kepada Alloh memohon kesholihan diri dan anak-anak.

AQIDAIITT

AkuBongrm

Sega/a puji bagiAttoh, Robb semesfa atam. (eS. al_Fa tihah [1]: 2)

, Teman-temanku yano haik h- oleh:Usth. Ummu Khodijah* _: 
; u;, J; 

" i'# :, u,,[% 
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o 

ill, 
nt:l'rlli:,-:-,Xffi 

:fl y 
?fu :per,umpaan perdana, kita ini,lt 

:* T;;"rk;;:il", diri kepada
ii&=':HX:f,rt 

adara; ;;;k;J:ll o"n ,i,.ri,"i ,,,du,a karian

x,tr ; r i{;;#' : :ffi f " ffi :fl f;: x?ii 1 5fl # ffiil il,:ki#
;: id llT' Jil?" l"f ,L ffi i:'f n:,ilfl -d 

a n te r a h m e n ci p ta k a n k a r i a n

li,l?i:t?xsiJ,1*;L;3I#;H|,,:[T:,*fj,l?xn"i:::,:,,x

:"$i"i # ilI"i8J:! : 
n^' "' i 
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^ A'oh yang m-enghiduplan 
"r,, o"n,191.,gniorpiJn" r,"tir' seps2.

T#9-ni;ffiAt#-I"itJr,l;rp* 
i'"r , n,,u oir"i.i,.t"#u abidan ummi,

;H""rJ#lf"il?'ilxiff l??h3',.,:n:n:il;'2ii{;,,,,1,:liil#

I 1i:?3ii"' il Jff 3, 3, _* ?:ff 1,,f:" 
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m o s abanyak kenikmate
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Jlil ir' : e"T
Nah, maka dari itu, katian jug" h"rr" berha^^^^ .^.sebab Arroh aoallrr ."t,-."lri;; t:;i"f#t-1,:::san rsram kta,

ff il:#:xiff ix11,ffit"i?fi 1J*ff i:",Hfl jffi :,"T#'s:?Jffi

,'/rt



Aku mau
, . ii i'
i ."\{ 4, b\ rl\ i'I

ke belakang dulu t/aa,?l
trl,/r l'-7lr f'ttttrt,t ),rlt.t1,r

w'ryw:'Eman-teman pernah apa tidak.'ke belakang'? Tentu semuanya

W pernah. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu gpa sih

ffi artinya'ke belakang'itu?'Ke belakang'itu adalah bahasa halqsnya

anak sholih dan sholihah yang kita harus katakan kalau kita mau izin abi
dan ummi, atau mau izin kepada siapa saja untuk buang air kecil di kamar mandi dan
buang air besardiWC. Nah, sudah lahu'kan?

Malu ya kalau mau ke belakang, tapijangan ditahah-tahan lho. Sebab kata dok-
ter menahan-nahan buang air kecil dan buang air besar itu tidak baik untuk kesehatan.

Tapijangan langsung saja nyelonong masuk kamar mandi atau WC. Sebab meskipun
'hanya'ke kamar mandi atau WC, kila juga bisa lho mendapatkan pahala. Mau tahu
caranya? Caranya, kita ikuti tatacara Rosululloh # saat beliau mau ke kamar mandi
dan ke WC; begini caranya:
Pertama; tatkala kita mau buang air kecil atau buang air besar, tidak boleh semba-
rangan, tapicarilah kamar mandiatau WC yang tertutup rapat ... malu ?an kalau di-
lihat orang?!
Kedua; ketika kita sudah berada didepan pintu, kita berdo'a dulu dengan membaca:

ritejl) e#tir

"Dengan menyebut nama Alloh. Yaa Alloh, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan se-

tan laki-laki dan setan perempuan."
Ketiga; setalah berdo'a lalu kita masuk dengan mendahulukan kaki kiri lalu kakiyang
kanan.
Keempat; jangan duduk menghadap kiblat /ho, juga jangan membelakanginya, se-

bab dilarang oleh Rosululloh #.
Kelima; ketika di dalam kamar mandi atau WC jangan berlama-lama, dan jangan ba-

nyak berbicara, sebab itu juga dilarang oleh Rosululloh #.
Keenam; setelah selesai bersihkanlah dengan air secukupnya sampai bersih, biar tidak
bau .. . jijik lho baunya.
Ketujuh; kalau mau keluar, dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri.
Kedelapan; setelah di depan pintu kamar mandi atau WC, kita segera berdo'a dengan

membaca: :slr,t";!2. "Yao Alloh, aku memohon ompunan-MLt."
|;,.,t P

Nah, kalau kita melakukan itu, berarti kita telah mencontoh Rosululloh #;. Mulai seka-

rang, kita semua kalau mau ke belakang, marilah kita amalkan adab-adab tadi, agar
Alloh memberikan pahala kepada kita semuanya....

,4+\|&i"4'#i y, r",

3?,;,
..i::., ,'

u-rX** """r eocd;

-TarJiM?i

untult oF0nglua dan Dara Dondldlfi:
G Di antara faedah pelajaran kita saat ini adalah.penanaman jiwa cinta dan mencontoh

Rosululloh si, termasuk adab-adab yang beliau teladankan kepada kita semua.
G Membiasakan anak-anak beradab lslami sedini mungkin.
O Para orangtua dan para pendidik sangat berperan dalam memberikan teladan

bagaimana adab-adab tersebut diamalkan, untuk itulah ajaklah anak-anak dan
bimbinglah mereka dalam mengamalkannya.

a
Tarblyah Cenerasl Musllmln .\
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untul onanglua dan mra 0cndldlfi:
O Hendaknya disebutkan kepada anak-anak ayat berikut:

4 :r.' 3";tr5iU'. r'e.;ai#:('i3t +

Sesungguhnya Attoh menyukai orang-orang yang beftaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan

Apd itu tnudhu?
. Oleh: Usth. Wardah

drn (OS. al-Baqoroh 121:222)

,-.#-;
t 33lrt'(€2;^'

rak-anak diajak memahami
sihan badan, rambut, gigi, I

sah, termasuk kebersihan
la diri anak-anak semanga'
la diri anak-anak jiwa cinta
rgan teladan yang baik bag

rk tatacara wudhu yang ses

tanpa membacakan dalil-dr

Sahabat TarJiM-ku yang aku sayarygi,

, tahukah kalian mengapa kita harus mandil
' Apa iawabannya? Tentu supaya badan kita bersih

dan segar bukan? Dan mengapa pula kita harus

mencuci pakaian kita yang kotorl Jawabannya
supaya pakaian kita bersih, rapi, dan segar.

Kalau ada sahabat kita yang sudah mandi, ber-

pakaian bersih, rapi, dan segar, apakah kita suka atau ti-
dak yalTentu kita semua suka. Dan aku beritahtr ya,Alloh itu

. indah dan menyukai keindahan juga kebersihan.Alloh itu sangat

cinta kepada orang-orang yang bersih lagi suci badannya, pakaian-

nya, juga suci hatinya. Maka suPaya kita juga dicintai oleh Alloh, kita ha-

rus rajin bersuci dan selalu menjaga kebersihan.

. Sekarang,marilahbersama-samamempelajari ilmubersuci,yangberupa

"berwudhu", supaya kita bisa bersuci dengan baik dan benar, sehingga kita bisa menjadi

hamba Alloh yang dicintai-Nya.
Sahabatku, kalian pernah berwudhu 'kon?Tentu semuanya pernah. Kalau kita hen-

dak sholat bersama abi atau ummi tentunya kita berwudhu terlebih dulu. Mengapa kita

harus berwudhu dulul Jawabnya adalah supaya kita suci dari hodots, dan karena sholat

itu tidak akan diterima olehAlloh kecuali harus didahului dengan berwudhu,yaitu agar:

orang yang hendak sholat itu bersuci dulu dari hadats yang ada pada dirinya.

Dengan apa kalian berwudhul Jawabnya tentu pakai air. lya 'konl ladi berwudhu

adalah salah satu cara bersuci dengan mempergunakan. air agar seseorang suci dari

hadats. Nah, sekarang kita sudah tahu apa berwudhu. Maka kita harus beritahukan

kepada reman kita yang lainnya, sebab masalah ini penting, dan sebab berwudhu juga

termasuk syarat agar sholat kita diterima oleh Alloh.

ahami makna kebersihan

, gigi, kuku, pakaian, rum
sihan lingkungan.
nangat memperbagusi wt
l cinta kebersihan dan ke
rik bagaimana kita selalu

ng sesuai sunnah; denga
dalil-dalil atau membebar

'iirruf 
Ntustimlo

uift
*t*uri

yang sangat lu
ah, kamar tidur,

rdhu ketika hen
sucian.
memperhatikan

n praktek secar

Generasi

a

o

a

a

luas, di antart
rr, halaman, tr

rndak sholat.

ln kebersihan

ara
fal dalil

rmar tidur, hal

(etika hendak
n.
cerhatikan kel

ktek secara
menghafal da

rhan yang s

rumah, kan

;i wudhu ke
n kesucian.]an dan kesucii

kita selalu men

rah; dengan pri
membebaninya

ak diajak memahami makna
radan, rambut, gigi, kuku, pi
rrmasuk kebersihan lingkunl
anak-anak semangat memp
anak-anak jiwa cinta kebers
rladan yang baik bagaimana

:ara wudhu yang sesuai sur
membacakan dalil-dalil atau

Hendaknya anak-anak
meliputi kebersihan ba
belajar, madrasah, ten
Tanamkan pada diri ar
Tanamkan pada diri ar
Tunjukkan dengan tela
dan kesucian.
Ajari anak-anak tataca
langsung dan tanpa m
wudhu.

G

G
o
o
G

antaranva
ran, tempat 'i$ft

rotat. '.adS

'r,n"" d-'-.' la
o

'. rarbiyah cene

ruti kebersihan badan, rambut,
ar, madrasah, termasuk keberr
rmkan pada diri anak-anak sen
rmkan pada diri anak-anak jiwa
ukkan dengan teladan yang ba
kesucian.
anak-anak tatacara wudhu yar

suno dan tanDa membacakan (



,;"6,,
it 34 si
''($1;-"

Sahabatku yang berbahagia, Alhamdulillah kita bisa berju"mpa
lewat majalah yang kita sayangi ini. Melalui rubrik kita ini, insya
Alloh kita bersama-sama akan mengenali nabi kita, dan rosul yang
diutus oleh Alloh kepada kita. Simak dengan baik ya...

Nabi kita dan rosul kita adalah seorang laki-laki yang bernama
Muhammad #. Bapaknya bernama nnOuttotr, sedangkan ibunya
bernama Aminah. Kakekbeliau bernama Abdul Mutholib,sedangkan
Abdul Mutholib adalah anak laki-laki Hasyim.

Nabi Muhammad M berasal darisuku Quraisy. Dan suku Quraisy
itu termasuk bangsa Arab. Bangsa Arab adalah sebuah bangsa yang
merupakan anak keturunan Nabi lsma'il -d4i. Sedangkan Nabi
lsma'il -flW adalah anak laki-laki Nabi lbrohim ,,UAJ.

Subhanalloh, nabi kita adalah nabi yang mulia. Beliau berasal
dari keturunan orang-orang yang mulia, yang berasal dari suku
yang mulia juga, dan dari bangsa yang sangat mulia.

Sahabatku, untuk mengenali lebih lanjut orangtua Nabi

Muhammad ffi, kakek beliau, suku beliau, serta bangsa beliau,
tunggu saja edisi mendatang, insya Alloh kita akan lanjutkan
pelajaran kita ini.

untu[ oranglua dan lana 0endidit:
iiibt G Perlu'dijelaskan kepada anak-anak perlunya kita mengenali nabi kita, di antaranya yaitu' th- supaya kita mencintai dan meneladaninya.'oV,t o 

':'-1i:i:il:'3:::il::n-?11:'1111::":il3:^03:::,"^"ii11ninva' 
vaitu asar kita

. serta kebangsaan mereka, supayd mereka tahu dan menghafalnya, seperti merekaMu$lmln . mengenali nabinya. Beritahukan nasab anak-anak anda kepada mereka.
o,.

.:. ..').

r' :6 - menjadi orang yang selamat.dan berbahagia di dunia juga di akhirat.
'/; G Disarankan agar orangtua dan para pendidik memahami perbedaan kemuliaan Nabi

ffi f I iM 2. " 
!s?J[#*i"""""""''l"xff:;i;'f 

i;' ;#;J"il ff#":'':"";;il ;;%;1;Iiil
Gefierasl
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belum kenal, waaah... buruan saja belajar, banyak sekali lho
untungnya. Alloh menurunkan al-Qur' an' kan berbahasa Arab,
bagaimanakita bisa mengerti kandungannya kalau tidak bisa bahasa

Arab? Dan juga Nabi Muhammad M itu bersabda dalam hadits-hadits beliau
jugd dengan bahasa Arab. Jadi, belajar bahasa Arab itu sangat penting bagi
kita semua. Kalau kita sudah bisa bah4saArab, kita akan dimudahkan oleh
Alloh bisa memahami al-Qur'an dan hadits-haditsnya Nabi Muhammad ffi,
sehingga bisa mengambil faedah ilmu dan bisa mengamalkannya. Enak
'kan...?!! Semoga Alloh memudahkannya bagi kita semua. .. Aamiiinn...

Pada edisi perdana kita ini dan seterusnya; insya Alloh kita akan belajar
bahasa Arab bersama-sama melalui lembaran-lembaran TarJiM ini. Nah,
jangan sampai kelewatan lho helajamya. . .

Pelajaran kita kali ini adalah tentang "madrasah"
pada pelajaran pertama berikut ini. ,

, sekarang kita masuk

,t i:
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unlul 0nanglua dan [ara 0endidllt Diasuh oleh : t/s{h. [./mmu TinmiAdibah

O Bimbinglah anak-anak untuk membaca pelajaran di atas dengan pengucapan yang jelas lagi benar.
G Lakukan berulang sebatas keperluan sampai anak-anak bisa menirukan bacaan dengan baik

dan benar.
G Setelah anak-anak sudah bisa dengan baik dan benar membaca dan mengucapkannya,

ulangilah membacanya dengan baik dan benar dengan menyebutkan artinya dalam ,bahasa
lndonesia yang baik dan benar juga, yaitu bahasa yang sederhana yang mudah dipahami 

. -.r 10USlifn16 . .oleh anak-anak. $ ltre,"'
G Terjemahannya, berurutan dari judul, kemudian baris pertama dari kanan ke kiri, dan * 

'iiN 
,.:. ., 

, ,,:,, : 
,

seterusnya, adalah sekolahan, pena/pulpen, mistar/penggaris, tas, pensil, papan tulis, ,{O\'
ruang kelas, kursi, buku; dan kertas. .$' :: . . :':: .-' .. :

oUlangilahsampaianak.anakhafalArabnyajugaartinyadenganbaikdanbenar.o;.
G Sebelum mengakhiri belajar, adakan tanya jawab interaktif, misalnya, sebutlah o.,, ;,,ri:tl ,{}.f I i /l l

" 33ffiilil""J,nil:iil: il?:ffi:ffiilili:11#3;il3X,'u'i"t'T,iJ5; .". .' I 6l'l J I I l
menarik anak-anak, dari seluruh yang ada pada pelajaran di atas. Semoga Alloh '. rarbiyalr Generasl Musllmln
memudahkan urusan kita. , : ,:,.. , :.... : .:'sa

a ...i: ::i r ::r: .;
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fulau maupdi faftg'pal,

Sahabat TarJiM-l<u yang baik
hati, l<alian mau apa ticlak menja-
cli orang yang paling bail< cli antara
manusia semuanya? .Tentu l<alian

semua mau. Betapa bahagianya
hati l<ita, juga orangtua l<ita, abi
dan umi l<ita, apabila kita terma-
suk anak-hnak yang clikatakan pa-
ling baik oleh Alloh, Robb l<ita, dan
oleh Nabi dan Rosul kita. Apakah
l<alian suc'lah tahu salah satu cara-
nya menjacli anakyang paling baik?
Perhatikan juctul lembaran TarJiM

l<ita kali ini, tahu 'kan caranya, ya-
itu kita harus belajar membaca al-

Qur'an.
Sek4rang coba perhatil<an sab-

c{a Rosululloh ffi berikut ini:

i;t;:oTjiji p:i gy

&-ttr.-
Meml:ncn at-Qur';rn

Artinya: "Orang yang paling baik
di antara kalian aclalah orang yang
belajar al-Qur'an clan mengaiar-
kannya."
lya 'kan? Iklau l<ita ingin menjacli
orang paling baik, kita harus bel-
ajar al-Qur'an.

Mulai sekarang, kita akan bel-
ajar membaca al-Qur'an clengan
ditemani TarJiM kesayangan kita
ini. Yang semangat ya belaiarnya.
Seclikit-seclikit asal tel<un dan ber-
sungguh-sungguh insya Alloh di-
mudahkan oleh Alloh. Nah, un-
tuk mempersiapkan diri, tanyakan
pada abi atau ummi atau ustadz
juga ustaclzah kalian, biar l<ita ber-
sama-sama siap belajar membaca
al-Qur'an. Aku tunggu kesiapan-
nya sampai edisi mendatang ya?!

unlufi mra 0ran0tua dan mra D0ndldl[:
6. Berilah motivasi kepada anak-anak untuk belajar membaca aLQur'an, misalnya dengan menjelaskan hadits Rosululloh
' # yang diriwayatkan oleh lmam Bukhori tersebut di atas dan dengan sarana yang lainnya. laA**+"

" "rffi[*"]#jan 
kita ini, kita.akan mempergunakan kitab a/-Qoldah an-Nuroniwah karangan Svaikh Nur Muhammad 

ilfilt
6. Sistem yang ada pada buku tersebut menuntut kesabaran dan ketelatenan yang besar dari para pendidik juga anak-anak '',G*44--'

didik, sehingga pandai-pandailah dalam membina suasana belajar yang tidak membosankan.

e Tentunya, sistem ini hanya akan bisa diterapkan apabila pengajarnya pun telah memiliki kemahiran

serta kefasihan dalam melantunkan ayat-ayat al-Qur'an dengan baik dan benar sampai per ...\ l{USlifnin. . .":H 1ilil:T',jlij..i'iX,ililH:T il:idl "iblii;"Tffi*'#'ft".il;;ruffi;';;" 
" 

,...\ louslirnin . . .
huruf-hurufnya. Yang.terakhir ini sangat penting, maka harus dipersiapkan dengan sebaik- ifff''' ,o.\Z
baiknya.

G Sebelum mengajarkan materi pertama, para orangtua dan pengajar silakan mempelajari .^..t"" *l
dulu lembaran peraga pada halaman di balik ini, berlatihlah melafazhkan masing-masing ^q\- \
huruf dengan baik sampai anda menguasainya dengan baik dan benar makhroinya (o -.F 

-::l;#l:nktl*:ffi ,.fJl',:ffi1*ttn;::i#":t"ru**:;ft; .) Taf I i M
g li l?g,111 1? i-r: -d],b:i?,j':': : ! :::ig.1i:^1llTs"uix'::i::"?::enden 

gu ns kan : :
huruf terakhirnya'yang mati sepanjang dua harokat, begitu seterusnya). '. farutyatr Gensrj$ Musllmln
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uNTAIAN puji dengan penuh pengagungan, kecintaan,

dan rasa syukur bagi Ailoh semata, yang,telah menjadi-

kan air sebagai alat bersuci yang paling.utama dan bejana

sebagai wadahnya. Dia menurunkannya dari langit' me-

mancarkannya dari bumi dalam keadaan suci lagi me-

nyucikan, dan menjadikan bejana. pada asalnya sebagai

sesuatu yang halal dipergunakan oleh para hamba.Nya,

lagi suci. Sholawat dan salam tercurahkan kepada bagin-

da Rosululloh, sahabat, keluarga, dan pengikut mereka

dalam kebajikan hingga hari pembalasan, amma baAu:

Telah disepakati bersama oleh seluruh kaum mus-

limin, bahwa sholat merupakan kewajiban utama bagi

seorang muslim setelah syahadat bahwasanya tidak ada

yang berhak diibadahi secara ltaq kecuali Alloh dan bah-

wasanya Nabi Muhammad adalah hamba Alloh dan ro-

sul-Nya. Dan telah dimaklumi bersama, di dalam sholat

terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar sem-

purna. Di antara syarat sah sholat adalah berwudhu.

Berwudhu membutuhkan alat yang berupa air. Air mem-

butuhkan wadah berupa bejana yang menamPungnya.

Dari gambaran secara global ini, kiranya kita dapat me-

ngetahui betapa urgennya pembahasan tentang wudhu,

air, dan bejana, karena berkaitan erat dengan keabsahan

sholat seseorang.

Bila telah kita maklumi hal tersebut, marilah kita
sejenak mengkaji dan mendalami masalah seputar hukum
air dan bejana sebagai awal kajian fiqih nisa kita' Semoga

Alloh memudahkan dan memberikan pemahaman y-ang

benar'kepada kita!!

Asal Hulrum Air
Saudaraku rohnatullohi'alaihum! Bilamana sese-

orang bertanya kepada anda tentang hukum air, maka

jawablah: "Flukum asal air suci secara zatny^dan menyu-

cikan kita dari hadats besar dan kecil, najis yang ringan,

tengah-tengah, maupun yang berat." Adapun dasar dari

jawaban ini adalah:

r.: Firman Alloh Th'ala:

a. Dalam Surat al-Anfal [8]: r r;

1-t- ,-t-;-"Ji G # Jj:": aki oai ik*rt"i1\
;y u?: uafui h-fu 3is -, €H.

Qngatkh), hetiha Alloh menjadihan hamu mengantuh se'

bagai suatu penenteraman daripada-Nya, ddt Alloh me-

nurunhan hepadamu hujan dari langit untuh menyucihan

hamu dengan hujan itu dan menghikngkan dari hamu

ganguan-gangguan setan dan untuk rnenguathan hatimu

dan memperteguh dengannya telapak kahi-(mu).

b. Dalam Surat al-Furqon [25]: 48;

t:llie"-yrJ', Gi- G.fj,".r-':Si S'ti Gii;tY
{ @ 6riL1c ,t *:ti o

Dialah yang meniuphan angin (sebagai) pembawa kabar

gembira dehat sebelum bedatangan rohmat-Nya (huian);

dan Kami turunhan dari langit air yang amat bersih.

z.r Sabda Rosululloh M: .'Air (hukum asalnya) suci

lagi menyucikan, tidak menajiskannya sesuatu pun"'
(HR. Ahmad 113r, at-Tirmidzi: 66, Abu Dawud:

66)

llrpan air dlhuhuml nallsl
Bilamana hukum asal dari air suci lagi menyuci-

kan, lalu bagaimana jika bercampur dengan benda-ben-

da yang lain, yang terjatuh ke dalamnya? Bilamana air

bercampur dengan sesuatu yang tidak najis, walaupun

mengubah warna, bau, ataupun rasanya, tidaklah meng-

ubah hukum asal air (yakni: suci lagi menyucikan,-red).
Mapun bilamana berubah warna atau bau atau rasanya

dengan sebab benda-benda najis yang jatuh ke dalamn-

ya, maka dihukumi najis dan tidak boleh dipergunakan

untuk bersuci menurut kesepakatan para ulama kaum

al-lllauaddah
tdisi r Tahun he-r fiuzl/zootl



Jika dikatakan, Rosululloh M bersabda: 'Apabila air

mencapai dua hulah, tidaklah menjadi najis dengan sebab

najis yang jatuh ke dalamnya", bukankah dari hadits ini
didapatkan kesimpulan bahwa jika air mencapai ukuran

dua kulah tidak menjadi air najis dengan jatuhnya najis

ke dalamnya dan jika kurang dari dua kulah akan menja-

di najis dengan sebab najis yang terjatuh di dalamnya??

Maka dijawab: Benar! Rosululloh # bersabda sede5ni-

kian itu dan sebagian ularna menshohihkan hadits ter-

sebut (lihat catatan kaki kitab Manarus Sabil rlr9
z). Namun perlu diketahui, bahwasanya perkataan

berlandaskan mafhum dari hadits tersebut dan mafhum

ini berpapasan dengan teks hadits Rosul M, yaitu:
'Air (hukum asalnya) suci lagi rnenyucikan, tidak me-

najiskannya sesuatu pun." Jika demikian, maka teks -ha-

dits Rosul M h"r,m lebih didahulukan dari mafhum.

Dari sini maka kita dapatkan kesimptilan bahwa asal air

tetap suci lagi menyucikan jika jatuh najis ke dalamnya

sedangkan ia tidak mengubah warna atau bau atau rasan-

ya, walaupun kurang dari dua kulah dan dianggap najis

jika jatuh benda-benda najis ke dalamnya dan ia meng-

ubah warna, atau bau dan atau rasa air, berdasarkan ijma'
(kesepakatan) ulama seperti telah berlalu penyebutann-

ya, walaupun dua kulah atau lebih dari dua kulah dan

sedemikan pula jika kurang dari dua kulah.

Bilamana di samping kolem adr naiis
:',. Telah jelas hukum air jika kejatuhan najis, bagai-

lain-lainnya sedangkan di sampingnya atau di dekatnya

terdapat najis dan kemudian air tersebut berubah warna

","r, 
L"u atau rasanya? Suci atau najiskah?

Jawab: Semoga Alloh merohmati dan memberikan pe-

mahaman kepada anda! Bilamana air berubah dengan

cara tersebut di atas, maka tetap suci, karena najis tidak-

lah bercampur secara langsung dengan air tersebut dan

sebagian ulama telah menukil adanya kesepakatan ulama

dalam hal hukum masalah ini (lihat Syarhul Kabir rl4r).
Namun tentu sap yang utama kita tidak rnemakainya

*. untuk bersuci, sebab besar kemungkinan ia akan memu-

& dhorotkan tubuh kita (Iihar Syarhal Mumti'rl3). Dan

t. bahkan bisa jadi haram bagi kita menggunakannya jika
. d memang memudhorotkan tubuh kita, namun perlu di-

.**s* maklumi bahwasanya ia haram digunakan bersuci de-
*l '.,,. ngan sebab memudhorotkan, bukan dengan sebab najis.

Dan sedemikian pulalah hukum air yangberubah si-* 
fat-sifatnya dengan sebab lamanya bertempat di wadah

,:i'.I ll :lii'rl
idisi r lahun he-r (ry28/zoo7)

tertentu, seperti kulit, tembaga, besi, dan lain-lain.

Bila Dahan bakar mcrcbus air berupa nejis
Apabila air untuk bersuci direbus dengan bahan

bakar yang berupa najis, kotoran manusia misalnya, apa-

bila wadah tempat air tertutup rapat sehingga asap dari

bahan bakar tersebut tidak masuk ke dalamnya, tidak-

lah dibenci menggunakan air tersebut untuk bersuci.

Namun apabila tidak ditutup atau ditutup namun ti-
da[<. rapat tutupnya, sehingga dimtrngkinkan masuknya

asap bahan bakar ,tersebut ke dalam air, sebagian ulama

memakruhkan air tersebut untuk bersuci dan sebagian

membolehkan'dan tidak membencinya, karena yang ma-

suk ke dalam bejan^ yang berisi air tersebut bukanlah

najis, tetapi asap dari benda najis. Dan benda najis apa-

bila telah berubah menjadi benda lain yang tidak najis,

maka hukumnya menjadi tidak najis. Dan di sini, benda

najis tersebut telah berubah menjadi asap dan ia suci, ti-
dak najis. Dengan demikian air tersebut tetap suci lagi

menyucikan, karena tidaklah bercampur kecuali dengan

benda yang suci. Pendapat kedua inilah, insya Alloh,
yang lebih kuat.

Bila air najis menradi suci
Apabila air yang najis hilang sifat-sifat yang menye-

babkan ia menjadi najis, maka air tersebut dihukumi suci

dan menyucikan. Sebagai contoh, apabila ada air najis

sebanyak dua kulah, ketika kita biarkan selama tiga hari

atau lebih, maka hilang bau atau rasa atau warna yang

berasal dari najis yang mencampurinya, tidak tersisa se-

dikitpun bekas-bekas najis dalam air tersebut, maka air

tersebut menjadi suci.
'Sedemikian juga apabila ditambahkan air suci.yang

banyak ke dalam air yang najis, sehingga bercampur

dengannya dan hilang sifat-sifat yang menyebabkan

ia dihukumi najis, ataupun apabila ia dikuras sehingga

najis yang ada di dalamnya menjadi hilang dan tidak ada

bekas dan pengaruhnya sama sekali, maka air tersebut

pun dihukumi suci lagi menyucikan (lihat Syarhul Mu-
mti'tlSS-58).

'Walhasil, apabila air yang dihukumi najis telah hi-

lang najisnya dengan cara dan sebab apapun, maka ia be-

rubah menjadi suci lagi menyucikan.

Bilamana rryu iles kesucian air
. Bilamana seseorang ragu atas kesucian suatu air,

maka ia wajib berpegang kepada hal yang yakin, yaitu:

asal air, suci lagi menyucikan. Dasar'dari hal ini adalah:

r. Sabda Rosululloh # kepada sahabat yang menga-

no.

ini



lami keraguan dalam sholatnya, apakah ia berhadats

atau tidak: "Janganlah ia berpaling sehingga ia men-

dengar suara atau menjumpai bau." (HR. Bukhori:
r88).
Rosululloh & memerintahkannya agar berpegang

kepada asal, yaitu: ia tetap dalam kondisi suci, tidak
beih"d"tr, karena ia telah masuk ke dalam sholat da-

lam kondisi suci.

z. Sabda Rosululloh # kepada sahabat yangr meng-

alami keraguan dalam hal daging dari orang-orang

yang baru masuk Islam yang diberikan kepada me-

reka, apakah disebut nama Alloh ketika menyem-

belihnya ataukah tidak: "Sebutlah nama Alloh dan

makanlah. " (HR. Bukhori: 5 5o7)

). Asal air adalah suci lagi menyucikan dan tidaklah
dikeluarkan dari asalnya kecuali dengan yakin. Suatu

keraguan tidaklah mengubah sesuatu yang yikitt, y"-
itu: asal air adalah suci lagi menyucikan.

Bersuci dengan air panes etau henget

Inram Daruquthni (dalam Sunan-nya rl37) telah
meriwayatkan dengan sanad yang shohih dari Umar bin
Khoththob +*, b"h*as"nya beliau mandi dengan meng-

gunakan air panas.

- Dan Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonaf-nya (tl65)
telah meriwayatkan suatu riwayat yang shohih dari Ibnu
Umar ":ig bahwasanya beliau mandi dengan mengguna-

kan air panas.

Dan telah disebutkan pula bahwa para sahabat Ro-

sululloh ffi masuk ke hammam (tempat mandi yang

berisikan air panas). (Lihat perinciannya dalam Majmu'
Fatawta zrllrl)

Dari riwayat-riwayat tersebut di atas, kita dapat

memperoleh kesimpulan, bahwa bersuci dengan meng-

gunakan air hangat atau panas diperbolehkan. Dengan

demikian terjawablah pertanyaan yang senantiasa dilon-
tarkan oleh sebagian saudara kita yang menghendaki ilmu
dan kebajikan dalam masalah ini. Namun perlu diperha-

tikan, apabila air terlalu panas, ulama memakruhkan kita
bersuci dengan air tersebut karena akan mengurangkan

kesempurnaan bersuci dan akan memudhorotkan ba-

dan.

Air dari lluburan
Air yang diambil dari sumur atau kolam yang ada di

kuburan, suci lagi menyucikan, karena tidak adanya dalil
yang mengeluarkannya dari sifat asalnya, yaitu: suci lagi

menyucikan. Namun perlu diketahui, bahwasanya kalau

air dari kuburan tersebut jikalau dipakai untuk bersuci

akan memudhorotkan tubuh pemakainya, maka tidak-
lah boleh dipergunakan, karena kita tidaklah boleh men-

campakkan diri kita ke dalam kehancuran. Alloh'la-ala
berGrman:

'* fi'L)'

... Dan janganlah hamu menjatuhkan dirimu sendiri he

dalam hebinasaan, dan berbuat baihkh, Karena Sesungguh-

nya Alhh menyuhai orang-orang lang berbuat baih, (QS.

al-Baqoroh lz): tgS)

Asal Hulrum Bcjanr
Asal hukum dari bejana, halal dan boleh diperguna-

kan sebagai wadah air untuk bersuci, berdasarkan keu-

muman 6rman Alloh Ta ala dalam $urat al-Baqoroh [z]:
z9i

J) U'rzi'i t* e'rq c( & 3L ,sir ; b

{,@j?"G 2,} E iir,y* * i'/;"r.l,-t-Ai
Dialah Alloh, yang menjadikan segak yang ada di bumi
untuh hamu dan Dia berkeltendak (menciptakan) langit,

lalu dijadihan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Menge-

tahui segala sesuatu.

Namun apabila ada pada suatu bejana sifat yang E€- - ',

nyebabkan ia menjadi haram, maka diharamkan karena ;..

adanyasifat tersebut bukan karena zat daribejana, semi- r

sal apabila bejana dibuat dalam bentuk binatang-bina-
tang tertehtu atau rnakhluk yang bernyawa.

Huftum BeJana Emas dan Peralt

A.dapun bejana dari emas dan perak, ketahuilah

wahai saudar aku, r o h matu I lo h i ia lai h um(! !) tidaklah boleh

dipergunakan untuk wadah makan dan minum, sebagai-

mana yang telah disabdakan oleh Rosululloh S:
'Janganlah halian minum dengan menggunakan bejana

emas dan perak, dan jangankh halian mahan di piring
emas dan perak, sebab sesungguhnya ia bagi mereha (orang-

orang kafr) di dunia dan bagi halian (orang-orangmumin)

di ahhirat. " (HR. Bukhori: 5426)
Adapun kalau digunakan untuk selain makan dan

minum, tidaklah haram menurut pendapat yang kuat
(llhat Syarhul Mumti' t l 7 5).

Bagaimana apabila seseorang berwudhu dengan

menggunakan wadah emas dan perak? Sahkah wudhu-
nya?

4.
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Muqoddimah
Sungguh!!! Begitu indah nan eloknya sebuah ke-

luarga yang terhiasi godaan-godaan sang buahfrati,
si kecil mungil yang merangkak, berdiri sambil ter-
senyum indah berpegangan dengah kursi, meja, atau

apapun yang siap mengas'ihi, menuntun, menghor-
mati,.dan bergaul mesra dengannya. Kadang ia ber-
jalan tertatih dan sesekali roboh, tertawa gembira
bilamana berhasil berdiri dengan gagah bagaikan ratu
dan raja yang berdiri di depan para punggawa ke-
rajaan. Ketika sang buah hati mulai menyejukkan kal-
bu dengan jalannya, lantas ia pun mengajak ibu dan
bapaknya berbincang-bincang dengannya, beralat-
kan sebuah bahasa bocak cilik dan terkadang dengan
bahasa tangis dan jeritan, yang menuntut ibu dan ba-
paknya untuk selalu siap asah, asih dan asuh.

Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi
tahun, bersama dengan putaran roda kehidupan du-
nia, bertambah pulalah usia si kecil, sang buah hati
dan harapan. Ia semakin dewasa dan semakin mam-
pu membahasakan dan mengungkapkan apa yang ia
tangkap dengan kedua penglihatan dan pendengaran-
nya di masa kecilnya, dalam usia inilah ia mengajak
orang tua bergaul dengannya, dengan gaya bahasa

dan pergaulan lain, yang tidak ia pergunakan ketika
dalam usia sebelumnya, tentunya. ... ini menuntut
orang tua mengimbangi gaya bahasa dan pergaulan-
nya, guna memenuhi tuntutannya. Di balik semua itu,
orang tua hendaknya menyadari dan memaharni ...
sesungguhnya si buah hati yang kecil mungil, sebuah

anugerah dah amanat dari Alloh dan sekaligus juga
ujian baginya

Si bocah kecil, buah hati yang mungil, sesuai de-

ngan blhasallisar,: dayar, da4, pgrbuatannya meng-

U{t, Abdurrohrnan al-Buthoni

TanggungJawab

MendidikAnak
ungkapkan segala kegembiraan, keinginan, dan
tuntutannya. Di hari-hari ia birgaul dengan ling-
kungan keluarga yang dipandegani oleh ibu dan ba-
paknya, sesuai dengan gaya bahasa yang digunakan
dan perkembangan kehidupannya pula, ia benar-be-
nar mengingatkan kita kepada apa yang telah diisya-
ratkan oleh Alloh Tahla dalam firman-Nya:

io"?; J;i *i i';tl.i*'i :.3i V 
";1i'v

Yang menjadikan mati dan hidup, suPaya Dia menguji
kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.
Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (QS.

al-Mulk [az]: z)

Renungan bagi orang tua
Ada hal yang penting sekali untuk diketahui dan

sangat perlu direnungkan oleh para orang tua, bahwa
lahirnya seorang anak bukan semata-mata guna me-
nambah jumlah anggota keluarga, juga bukan se-

mata-mata guna menambah kebahagiaan bapak dan
ibu serta membahagiakan mereka. fuga bukan seke-

dar. memberikan harapan buat orang tua bahwa di
hari esok apabila anak telah dewasa dapat memban-
tu orang tua untuk mencari nafkah. Akan tetapi, ha-
dirriya seorang anak merupakan cambuk bagi orang
tua khususnya, untuk berlomba-lomba berbuat yang
paling baik bagi diri sendiri dan anaknya. Tentunya
"baik" di sini adalah dalam penilaian Dzat Yang men-
ciptakan dari menghadirkan buah hati tersebut di te-

ngah-tengah keluarga. Dengan demikian, anak tidak
semata-mata kenikmatan rezeki dari Alloh untuk di-
nikmati"namun ia merupakan amanah dan tanggung
jawab bagi orang tuanya. Bagaimana bisa begitu...?



Tidak ada yang aneh dan samar dalam masalah ini
bila kita kembali mentadabbud-merenungi dan me-

mahami-firman Alloh di atas. Bahkan dalam ayat

tersebut Alloh tidak sekedar membahasakan anak

sebuah amanah, namun sebagai sebuah ujian. Yaitu,

ujian apakah para orang tua berbuat baik pada anak

tersebut, ataukah tidak. Hal ini mungkin perlu.pere-
nungan sejenak. Sudahkah kita sebagai para orang

tua menyadarinya?. Ini adalah pertanyaan Pfrtama,
sebelum kita bertanya apakah ia mendidik anak-anak

dengan baik atau bahkan tidak memperhatikan me-

reka?

Mendidik anak-anak adalah tanggung iawab
orang tua

Sebagai pengingat dan penyadar akan hal di
atas, kiranya sangat perlu bagi orang tua uniuk sela-

lu mengingat dbn memahami dengan sebaik-baiknya

makna firman Alloh berikut:

'u6i t;3rfu (s 5.,i'r'f;"Li i-j l;v Aitt (". V

d;r u Ai b,*_, { i r *n t\Y, 
^,Y,':t 3,':,q*\ t:\+y') OJt/.y- U t)tltrr-t

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu
dan keluargamu dari api neraka yangbahan bakarnya

adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-ma-
laikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Alloh
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS.

at-Tahrim [66]:6)
Memelihara diri dan keluarga bermakna sangat

luas, namun tatkala Alloh menyebut sebab apa kita ha-

rus memelihara diri dalam ayat di atas, maka menjadi
jelaslah maksudnya, yaitu menjaga diri dari bermak-
siat, menuju taat kepada Alloh sehingga terhindar
dari neraka-Nya. Nah, kewajiban memelihara keluar-
ga ini oleh Alloh dibebankari kepada oiang tua, bukan
kepada pihak lainnya. Dan yang harus dipahami, ter-
masuk keluarga adalah anak-anak itu sendiri.

Ini berarti bahwa Alloh memikulkan beban tang-
gung jawab pendidikan anak-anak itu di atas pundak
orang tuanya. Sebab merekalah yang paling dekat de-

ngan mereka, mereka pulalah yang harus disegani de-

ngan sebab-sebab yang Alloh telah berikan kepada

para orang tua. Sehingga merekalah yang lebih pa-

tut mendidik, mentarbiyah keluarga, termasuk anak-

anak di dalamnya, dalam rangka memelihara mereka

dari nerakanya Alloh yang sangat pedih siksanya.

Mungkin ini sudah jelas dan dipahami, meskipun
sebagian saudara-saudara kita ada yang melalaikan,

semoga Alloh memelihara kita semua dari senantia"

sa mengingat-Nya. Tentunya ini bukan sebuah teori
bermain sulap ala setan, tinggal dibaca ayatnya, di-
artikan, lalu jadilah sebuah tarbiyah, pendidikan, pe-

meliharaan diri dan keluarga itu dari ancaman Alloh
Azzawalalla. Namun semua ini adalah sebuah tang-

, gung jawab,.yang sangat tergantung perwujudannya
pada sebuah usaha nyata. Usaha nyata ini tentu me-

rupakan hal yang sulit lagi berat, namun hanya bagi

mereka yang mempersulit diri dan cenderung ber- ,

gaul akrab dengan kursi kemalasan, sehingga Alloh
menl'ulitkan dan memberatkannya. Dan usaha nyata

ini akan menjadi hal yang mudah dan sangat ringan
dilakukan bagi orang-orang yang mudah dan ringan
serta terbiasa berhias diri dengan ketaatan.

Dalam sebuah hadits, yang diriwayatkan oleh sa-

habat Abdulloh bin Umar qill;, Rosululloh # mgne-

gaskan tentang tanggung jawab mendidik keluarga

dengan tarbiyah Islamiyyah yang baik lagi mulia ini
dengan sabda beliau:

*:'rit*#i{i&
"setiap diri kalian adalah penggembala; pendidik juga

pemimpin, dan setiap kqlian akan diminta pertang-

gungj aw aban tentang p enggembalaannya, kep endidik'
anny,a, dan kepemimpinannya." (HR, Bukhpri dan

Muslim)
Semoga Alloh memberikan taufik kepada kita se-

mua agar dapat melaksanakan tugas dan amanat ini,
untuk menuju keridhoan-Nya. Dan kita memohon
kepada-Nya dengan penuh harapan semoga Alloh
menjadikan amal'kita semua ikhlas semata mencari

, keridhoan-Nya.

Seruan'keimanan untuk orang tua
Studi kasus di lapangan menunjukkan sebuah

grafik pada titik yang cukup memilukan. Karena ter-
nyata tidak sedikit akibat buruk yang timbul dari lalai '

dan lari dari amanat serta tanggung jawab mendi.
dik anak-anak ini. Terlepas dari segala latar belakang
penyebabnya, yang jelas ini menunjukkan betapa

bahayanya sebuah generasi yang tidak terdidik, baha-

ya bagi orang yang melalaikan tugas mulia ini, juga

ba\aya bagi masa depan anak-anak sebagai generasi

nl-illauradriah
tdisi r Tahun he-r firz\lzsoil
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umat ini juga.

Kalau kita mau menerjuni lapangan kiprah anak-
anak yang nakal (baca: tidak terdidik), tidak jarang

kita dapati penyebabnya adalah orang tua mereka
sendiri. Mereka banyak yang haus nasehit orang tua,
namun orang tua-apakah seorang bapak, juga se-.

orang ibu-tidak menyirami anak-anaknya dengan
nasehat-nasehat sebagai obat dahaga. Dengan atau

tanpa alasan, ini adalah hal yang tidak benir. Sgbab

sepandai-pandai seorang anak, setinggi-tinggi kedu-
dukannya, tentu ia s4ngat butuh nasehat orang tua,
sebagaimana serendah apapun pendidikan dari kedu-
dukan orang tua tentu memiliki sebuah kata nasehat.

Mungkin terkadang orang tua merasa remeh.di
mata anak-anaknya, sebab pendidikan anak yang le-
bih tinggi dan kedudukan dtatus sosialnya yang le-
bih mulid, kemudian hal ini dijadikan sebuah. alasan

ling baik seperti dikehendaki oleh Alloh dalam ayat

di atas.

Mendidik di atas pokok tarbiyah lslamiyyah
Dan perlu diketahui, bahwasanya salah satu lan-

dasan utama dalam mewujudkan tarbiyah yang baik
adalah pemahaman dan keiStiqomahan orang tua.di
atas dasar-dasar tarbiyah Islamiyyah berlandaskan
al-Qur'an dan Sunnah. Keidtiqomahan ini haruslah
ditopang oleh adanya htubungan yang harmonis anta-

ri suami idtri atau bapak dan ibu terutama, dan juga
' dengan anak-anak. Sepasang suami i$tri hendaknya

mengawali usaha tarbiyah dengan dekat dan akrab
dengan anak-anaknya. Kalau seandainya terpaksa
berjauhan tempat, maka janganlah sampai berjauhan
hati.

Kita ambil contoh, nafkah yang diberikan oleh
suami untuk menghidupi keluarganya, apabila dida-

enggan memberi nasehat bagi pat dengan cara yang tidak syar'i,
anaknya. Atau bisa jadi ia me- ... Salah SatU landasan alias suami sudah tidak idtiqo-
nasehatinya namun berputus asa .: .,, ' mah dengan syari'at ini, maka
tatkala-dengan k#t;;: utama dalam mewujudkan i"--*"o"ua.n awal kegagalan
nya-ia melihat nasehatnya tidak tafbiyah yang baik sebuah tarbiyah. Suatu keluarga
mendapatsambutanpositifdari -r^r^', i : r--^ akansangatsulituntukmewu-
anaknya. sehingga hal-h"l yang acalan Pemanaman oan judkan tuibiyut Islamiyyah yang
salah yang dilakukan oleh-anak keidtiqOmahan Orang tUa baik, jika tidak ada kepedulian
tidak bisa dicegah, apalagi diber- di ataS dasaf_dasaf tarbiVah . dalam hal usaha menafkahi anak-

.l I I l. I
srnKan sama seKall oarl mereKa..

Di sisi rain, ada anak yang Islamiyyah berlanauJ* il1$Jfi$"Ei::,'fiI::|.i:t:l;
mau baik, ia meminta izin,orang al_Our'an dan Sunnah. daging yang tumbuh dari s:su!-
tuanya untuk menjadi anak sho- \ - tu yang haram, maka neraka le-
lih yang taat kepada..Alloh, taat , bih layak baginya! (HR. Ahmadi
kepada Rosululloh # dan berbakti liepada orang r444l dandishohihkan oleh Ibnu UiUUan;
tua, ia hendak mendalami ilmu agama di sebuah Demikianjuga,ketidaki$tiqomahanorangtuada-
lembaga pendidikan agama, sebut saja "pondok pe- lam memilihkan lernbdga pendidikan bagi anak-anak
santrert'' atau lembaga perididikan Islam yang lain. mereka pun merupakan awal kegagalan suatu tarbi-
Namun, tidak jarang para orang tua tidak rnemberi . yah. Sebuah keharusan bagi orang tua untuk memilih
izin anaknya tanpa alasan, atau dengan alasan yang lembaga pendidikdn Islam yang mengenalkan ke,
jikalau direnungkan dengan seksama (ternyata) me- pada Islam yang benat sesuai dengan tuntunan dan
rugikan dirinya dan anaknya. Apabila ini dilakukan tuntutan Alloh dan Rosul-Nya. Sebab peran lembaga
orang tua dengan alasan yang benar maka tidak perlu pendidikan bagi anak-anak sangatlah penting tatka-
berkepanjangan kita membicarakan, namun tidakkah la keluarga itu tidak lagi mampu mentarbiyah anak-
mereka memahami dua firman Alloh tersebut di atas, anaknya di rumah mereka lagi. Karena itulah orang
sehingga dia tidak mengizinkan anaknya? Ini yang tua mempunyai tanggung jawab yang besar untuk
harus dan perlu diingat dan senantiasa direnungkari. memilihkan lembaga pendidikan Islam yang tepat
Beberapa hal tadi patut kita renungkan bersama, lalu bagi anak-anaknya, sehingga ia akan benar-benar
secara bersama-sama pula mencari jalan keluar yang berhasil mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah
paling baik guna mewujudkan amal usaha yung pu- Islamiyyah yang baik.

al-ttlauaddah



I$tiqomah di atas dasar-dasar tarbiyah Isfumiyyah
mengharuskan orang tua memahami makna tarbiyah
yang sesungguhnya dan bagaimana tarbiyah terse-

but dijalankan. Tarbiyah itu bersifat syamil, menyelu-

ruh dan terus-menerus. Artinya adpek apapun dalam
kehidupan seorang anak harus tertarbiyah dengan

baik dan benar. Demikian pula, saat kapanpun dan

pada umur anak berapapun tetap harus dilakukan
tarbiyah itu pada mereka. ;

Kenyataan yang ada judtru tidak sedikit kaum
muslimin yang memahami tarbiyah dengan sangat

cupet \pictk,-red.), cupet a$peknya dan cupet pula
saat kapannya. Tarbiyah bagi anak-anak tidak se-

batas memberi mereka pembelajaran membaca al-

Qur'an saja, praktek berwudhu sekaligus praktek
sholat ketika di TPA saja. Ini artinya, a$pek tarbiyah
yang lainnya yang lebih penting judtru tidak tersen-

tuh, a$pek aqidah yang lurus, akhlaq karimah yang

harus ditanamkan pada diri anak-anak untuk segera

diwujudkan oleh mereka dalam pergaulannya dengan

lingkungan masyarakat sekitar, yang itu sangat kuat
kaiiannya dengan keidtiqomahan orang tua pun tidak
terwujudkan. Dan artinya pula, bahwa pada usia ka-

nak-kanak saja anak-anak harus ditarbiyah, bahkan
dengan tarbiyah yang sangat minim sekalipun. Ini-
lah yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin,
Wallohul Mufiahn.

MeStinya dengan sifatnya yang syamil mencakup

seluruh a$pek kehidupan dan lebih khusus adpek per-

ibadahan seorang hamba kepada Alloh, semuanya
harus tertanam dengan rapi dan tertib, kokoh menan-

cap dalam kalbu dan tidak tergoyahkan. Bukankah

peran keidtiqomahan orang tua sangat utama di sini?

Selain juga penanaman dan pentarbiyahannya pun
tidak mengenal waktu maupun usia. Bahwa sejak se-

dini mungkin anak-anak sudah harus ditarbiyah, dan

sampai kapanpun ia harus tetap ditarbiyah, bahkan

Alloh menyebutkan:
/ a . ?-.. ?. c- ... 

"" 
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Dan beribadahlah kepada Robbmu sampai datang

kematian. (QS. al-Hijr IrS],ss)

Mendidik Harus punya prinsip
Yang kami maksudkan adalah, hendaknya seba-

gai orang tua memilih prinsip dalam mendidik anak-

anak mereka. Yaitu prinsip yang sudah terkonsep

dalam syariiat Islam. Sehingga dengan prinsip terse-

but orang tua tidak akan terombang-ambingkan oleh
hantaman badai hiruk-pikuknya kehidupan. Hal ini
mengingat terkadang orang tua tidak terlalu peduli
terhadap pendidikan anak-anak mereka bukan ka-

rena. mereka tidak sanggup, namun karena berdalih
dengan apa yang kebanyakan ada di lingkungan ma-

syarakatnya.

Alloh mengingatkan kita bahwa prinsip "keu-

muman orang" atau prinsip "manut grubyuk" (bhs.

fawa) adalah prinsip yang keliru lagi berbahaya, Alloh
berfirman: 

t ,
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Dan jika kamu menuruti kebanyakan, orang-orang

yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menye-

satkanmu dari jalan Alloh. Mereka tidak lain hanyalah

mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain
hanyalah berduita (tentang Alloh). (QS. al-An'am [6]:
r 16J

|adi kebanyakan apa yang ada d! masyarakat atau

yang umum ada pada kebanyakan orang itu bukan-
lah dalil sahnya sesuatu itu, bukan pula dalil boleh-
nya untuk mengikuti mereka. Akan tetapi, sekali lagi

kami katakan, dengan itu Alloh menguji hamba-

hamba-Nya, apakah mereka bersabar dalam pahitnya
ketaatan kepada-Nya ataukah mereka memilih kele-

zatan kesesatan dalam kemaksiatan seperti yang ke-
banyakan terjadi. Sehingga prinsip mengikuti syari'at

Alloh dan Rosul-Nya dalam mendidik anak-anak dan

dalam segala hal adalah sebuah pilihan yang tepat

bagi para orang tua. Wafaqonallohu waiyyakum.M

*,,,,ry3;ffi0ffre,tr#W,%@
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Dari Mu'adz bin Jabal .e\' bahwa Nabi M si,tatu

hari mengambil tangannya lalw bersabda: "Wahai
Mu'aclz, sesungguhnya aku mencintaimu."^ Maka
Mu'adz b erkata : " D engan ay ahku. ( aku mene b u s ) di-
rimu dan juga d.engan ibulcu, wahai Rosututtoh M',
alcu pun mencintaimu." Beliau bersabda: 'Aku wasi-
atkan kepadamu, wahai Mu'adz, janganlah engkau
tinggallcan di belakang (setelah/di akhir) setiap sho-
lat e n gka u m en guca pka n :

ev.tv p+ tf*) lf ).,lr eiF+rJ'
(Yaa Ailoh, tolonglah diriku (senantiasa) di atas
dzikir, syukur, dan beribadah dengan baik kepada-
Mu);' (Hadits shohih, diriwayatkan oleh Ahmad,
Abu Dawrrd, an-Nasai dalam al-Kubro, al-Hakim,
Ibnu l(huzaimah, Ibnu Hibban, dan Thobroni. Di-
shohihkan oleh asy-Syaildr al-Albani dalam Sho-

hih Abi Dawud dan Shohih al-Jami'ush Shoghir no'.

zg6s)

Muhasabah
Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang

serba sangat lemah, dilihat dari sudut pandang
mana pun, di mana pun dan kapan pun ia berada,
demikianlah ia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa
dan Maha Perkasa:

, ,2, t
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Dan manusia diciptalcan dhlam keadaan
lemah. (QS. an-Nisa' lq): ze)

Alloh Maha Mengetahui akan hakikat pencip-
taan-Nya, maka hanya Dialah yang Maha Mengeta-
hui titik-titil(.kelemahannya dan hanya Dialah yang
Maha Mengetahui dengan apa kelemahan itu bisa
dilindungi dan dibentengi. Dan do'a yang singkat ini
mengandung permohonan kepada Alloh agar mem-

berikan pertolongan kepada hamba-Nya untuk tiga
hal yang paling inti dalam kehidupan manusia se-

panj,ang hayafnya, yaitu: dzilcir, syukur, dan ibridah.
Dzikir adalah ketaatan dengan lisan, syrkur adalah
ketaatan hati, dan ibadah dengan baik adalah keta-
atan anggota badan. 

.r

Fawaid
r. Manusia itu sangat lemah, sehingga ia sangat

membutuhkan Alloh dalam seluruh sisi kehi-
dupannya, termasuk dalam berdzikir, bersyrkur,
dan beribadah kepada-Nya.
Di antara bukti cinta seseorang kepada'sauda-
ranya adalah berwasiat kebaikan, seperti Rosul
s berwasiat kepadd sahabat Mu'adz -#, dengan
senantiasa berdo'a dengan do'a di atas.
Pentingnya dzikir karena dia adalah benteng
dan pelindung bagi manusia, siapapun dirinya,
Mu'adz bin Jabal u*- berkata: "Tidaklah sese-

orang beramal dengan suatu amalan yang lebih
menyelamatkan dirinya dari adzabAllah ffi da'
ripada dzikir kepada Allah .Frl' luadits shohih,
diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ah-
mad, dan al-Hakim;dishohihkan oleh al-Albani
dalam Shohih al-Jami'ush Shoghir no. z6z9; al-
Kalimuth Thoyyib no. 1r dan Shohih at-Targhib
wal Tarhib no. r+gg)
Bahwa dzikir, sl,ukur, dan ibadah adalah tiga hal
inti dalam kehidupan untuk kebahagiaan dunia
dan akhirat dan tidak mungkin dicapai ketiganya
kecuali dengan memohon pertolongan kepada
Alloh "k.
Makna "di belakang setiap sholat""jumhur ulama
berpendapat bahwa maksudnya adalah sete-
lah sholat, dan sebagian yang lain berpendapat
bahwa do'a ini diucapkan di akhir sholat sebe-
lum salam. (Lihat al-Fathur Robbani zl+lzso
dan 77 4 oleh Ahmad Abdurrohman al-Banna)
Sudah selayaknya kita tidak meninggalkan dzikir
ini di setiap usai sholat kita, baik sholat fardhu
ataupun sholat sunnah, sebagaimana wasiat Ro-
sululloh ffi kepada sahabatnya yang beliau cin-
tai.'i?
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sEGALA puII bagi Alloh Ta'ala, dengan senantiase kita
memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya
serta.senantiasa bertaubat kepada-Nya, dan kita berlin-
dung kepada-Nya dari segala bentuk kejelekan diri kita
dan keburukan amalan-amalan kita. Barangsiapa yang
diberi petunjuk oleh Alloh Ta'ala, niscaya tiada yang da-
pat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan
oleh Alloh Ta'ala maka tiada yang dapat memberinya pe-
tunjuk. Saya bersaksi tiada sembahan yang berhak'diiba-
dahi kecuali Alloh, dan Muhammad adalah hamba dan
rosul-Nya.

Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang keindahan
syari'at Islam, perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu
apa makna Islam itu sendiri dan apa faedah mengenal
keindahan syari'at Islam. Nah, inilah yang akan kita pe-
lajari bersama pada edisi perdana ini, semoga Alloh Ta'ala
menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua
serta memudahkan kita dalam memahaminya. Amin.,..

DeJinisilslam
Islam menurut bahasa adalah tunduk dan patuh.

Adapun menurut syar'i, dimutlakkan pada dua makna:
r.: Apabila tidak digandeng dengan lafazh iman,

bermakna: pengakuan dengan lisan, meyakini dalam hati
serta berpasrah diri sepenuhnya pada seluruh apa yang
diputuskan dan ditetapkan oleh Alloh Ta'ala. Sebagaima-
na firman Alloh Ta'ala:

( @ t*i;ii.>. S ,-:ki JE iF,i ;i; ,illr! it $
IQtilca Robbnya berfirman kepadanya: "T'unduk patuh-
lah!" Ibrohim meijawab: 'Aku tunduk patuh kepada
Robb semetta alaml' (QS. al-Baqoroh [z]: r3r)
Dalam ayat lain Alloh Ta'ala berfirman:

4 .:.'... ;iii 4'i + i:"'li il *
Sesungguhnya agamd (yang diridhoi) di sisi Alloh hanya-
lah Islam.... (QS. Ali Imron [s], rs)
Zhohir ayat di atas bahwa Islam adalah berpasrah diri
kepada Alloh Ta'ala dengan mentauhidkan-Nya, dan
tunduk patuh dengan menaati-Nya serta berlepas diri
dari segala bentuk kesyirikan dan pelakunya.

z.: Dan apabila digandeng dengan lafazh iman, ber-
makna: amalan-amalan zhohir, baik yang berkaitan de-

ngan ucapan maupun.perbuatan. Sebagaimana firman
Alloh Ta'ala:

J,:s e:-t*i tii ,gs 1;:;"t trs Lv 4t/;{r,ts g
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Orang-orang Arab badwi itu berkata: "I(ami tel6h beri-
manl'I(atakanlah: "I(amu belwm beriman, tapi katakan.
lah: 'IGmi telah tund.uki karena iman itu belum masu.k
ke dalam hatimu,,. (QS. al-Hujurotlqg} 4)
Hal ini semisal dengan sabda Rosululloh i$ tatkala Sa'ad

berkata kepada beliau: 'Ada apa engkau dengan si fulan.
Demi Alloh, sesungguhnya aku melihat ia seorang yang
mu'minl'Maka Rosululloh ffi bersabda: "Dia adalah se-

orang yang musliml' (HR. Bukhori: z7)
Dalam riwayat lain beliau bersabda: "fangan kamu ka-
takan ia mu'min tapi katakan ia musliml' (Shohih, riwa-
yat Nasai: 5oo8)
Maknanya, engkau tidak dapat meneliti keimanannya.
Namun engkau hanya dapat meneliti keislaman dia
melalui amalan-amalan zhohir yang ia kerjakan. (Lihat
Mukhtashor Mahrij ut Qobut hal. r65 - r66)

Berbanggalah denganft esempurnaan lslam
Alloh Ta'ala berfirman:
t ,- ,'a/ t ..'€e+b,_t"+ if,Ji o*tt &: E U:3 tgi ...b

{@...",i>.l,,iiF
.,.. Pada hari ini telah l(usempttrnakan untuk kamu aga-
mamu, dan telah l{ucukupkan kepadamu nikmat-IQ,
dan telah Kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu.... (QS.
al-Maidah Is]: :)
Ayat di atas mulai sedikit menggambarkan kepada kita
keindahan syari'at Islam. Di mana Alloh Ta'ala telah
menyempurnakannya lalu mengesahkan sebagai sebuah
agama yang harus diikuti.

Islam yang dibawa oleh ltosululloh M merupakan
agama yang sempurna, tinggi, mulia, serta agung. Meng-
apa demil<ian? l(arena di dalamnya terhimpun kebaikan
yang penuh dengan kesempurnaan dan kemudahan yang
mengantarkan kepada perbaikan umat, berbelas kasih,
kejujuran, serta kearifan. Ia sangat menekankan pada

o,,,,ryffifwffi,YrlM



pembinaan generasi muslim dari segala seglnya, Dimu-
lai dengan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang
hamba dalam hubungan dengan Alloh Ta'ala, dengan
orang lain, bahkan pada dirinya sendiri. I(esemuanya itu
telah terukir dengan ukiran yang sangat indah dalam Is-
lam.

Salman al-Earisi 4, menuturkan: "Orang-orang
musyrik berkata kepadakur'Benarkah nabi kalian meng-
ajarkan segala sesuatu hingga tatacara buang air besar?'

Lalu aku menjawab: 'Iya, benar. Beliau melarang kami
menghadap kiblat ketika buang air besar maupun kecil,
atau beri$tinja'dengan menggunakan tangan kanan, atau
beri$tinja'kurang dari tiga batu, atau beridtinja' dengan
menggunakan kotoran binatang atau dengan tulangi"
(HR. Muslim:6o6)

' Itulah agama Islam yang menggariskan sebuah

manhaj kehidupan ini secara utuh. Ia bukan buatan ma-
nusia yang mengandung unsur salah maupun benar. Na-

mun ia merupakan wahyu Alloh yang diwahyukan atas'
kekasihnya, Rosululloh &, yu.tg tidak berbicara berda-
sarkan hawa nafsunya, namun berdasarkan wahyu Ilahi.

{ @ 6; ij o *l i bl CI &;^ 
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Dan tiadalah yang diucapkannya itu (at-Qurhn) menu-
rut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain
hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (QS.

an-Najm Is:],a-+)
Dengan demikian, apabila seorang muslim melihat

keindahan syari'at Islam, lalu membandingkan dengan
agama selainnya maka dia akan mengetahui dan yakin
bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar
nan penuh dengan keindahan.

Buah l(eislaman
Di samping itu, Islam memiliki keutamaan yang sa-

ngat agung dan pengaruh yang amat terpuji bagi para pe-

meluknya, di antaranya:
r.: Penyebab dalam menggapai kehidupan yang

baik serta ketenteraman dan kebahagiaan di dunia dan

di akhirat kelak

4@'oj;r;\rt,oc F\ j;i *";is it
Barangsiapa yang mengerjakan amal sholih, baik laki-
laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan IGmi berikan kepadanya kehidupan
yang baik dan sesungguhnya akan l(ami beri balasan ke-

pada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan. (QS. an-NahI i6l: gz)

z.: Memperoleh pengampunan Alloh atas semua

dosa dan kesalahan

1:3* c:b;'t; h t1 -ii rt\+i c4ltle;;! 
"P 

*

{ @5^rjv J:;-t 313

Ifutakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika me-

reka berhenti (dari kekafi.rannya), itiscaya Alloh akan
mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang
sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya

akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Alloh terhadap)
orang-orang dahului' (QS. al-Anfal [8]: g8)

, 3.: Islam dapat mengantarkan ke surga

Anas bin Mahk 4- berkata: Ada seseorang bertanya
kepada Rosululloh S mengenai risalah yang beliau bawa

dan kemudlan mengenai sholat lima waktu, zakat, puasa,

haji. Dia berkata: l'Demi Dzat Yang mengutus engkau, se-

sungguhnya aku tidak menambah dan tidak mengurangi
dari apa yang aku lakukanl'Maka Rosululloh S bersab-
da: "fika dia memang benar-benar,jujur, maka ia akan

masuk surgal' (HR. Muslim)

4.: Penyebab selamatnya seseorang dari neraka

Anas bin Malik +*, berkata: Ada anak Yahudi yang
sering membantu Rosululloh ffi. I(etika dia sakit maka
Rosululloh iW datang menjengul<nya. Lalu beliau duduk
di sisi kepalanya, lalu beliau bersabda: "Wahai bocah ke-

cil masuk Islamlah!" Lalu ia menengok ke arah ayahnya.

Berkatalah ayahnya: "Taatilah Abul Qosiml' Maka dia

masuk Islam. Setelah itu Rosululloh & keluar sembari
berkata: "segala puji bagi AIIoh yang telah menyelamat-
kannya dari api neraka. (HR. Bukhori: tgo6)

Faedah Mengenal l(eindahan Syari at tslam
Dalam lembaran singkat ini, penulis sedikit akan

memperkenalkan beberapa faedah mengenal keindahan
syari'at Islam:

r.: Merupakan amalan sholih
Menyibukkan diri dalam mengenal keindahan Is-

lam dengan mencurahkan segenap pikiran di dalamnya,
dan meniti segala cara dalam rangka ingin mengilmui
keindahan yang terkandung di dalam Islam merupakan
kesibukan yang paling mulia lagi agung, dan termasuk
amalan sholih yang paling utama.

z.: Mengenal dan mengungkapkan rasa syukur atas

nikmat Alloh
Mengenal nikmat Alloh Ta'ala lalu mengungkapkan-

nya adalah termasuk dalam perintah-Nya dan perintah
rosul-Nya. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa

membahas masalah ini merupakan wujud syukur kita
kepada Alloh Ta'ala atas nikmat-Nya yang dilimpahkan
atas hamba-Nya, yakni agama Islam yang Alloh tidak
menerima agama selainnya.

: ,,,ot?



h
4!t

i"iilr,

;i ri1 ;1li t"f;J\ ?W ;4 j,s;r !i;i u4 :tl$rsl' i6

. MALU. Kata malu bukanlah i$tilah baru dalam per-
bendaharaan kata kita semua. Bahkan bagi anak-anak
sekalipun ia merupakan kata yang kerap kali terucap, ter-
lepas apakah mereka-anak-anak tersebut-memahami
hakikatnya atau tidak. Kenyataannya, sering kali kita de-
ngar mereka mengucapkan kata malu. Belum lagi kalau
kita menilik dunia orang dewasa, maka dari mereka sering
terungkap kata malu dengan beragam maksud sertd mak-
nanya. Ada yang bermaksud memuji, sehingga mereka me-
ngatakan: "Memang dia orang yang sangat pemalu" bagi
orang yang patut dipuji sebab rasa malunya. Ada pula yang

bermaksud menghardik sehingga mereka mengatakan:

lDasar orang tidak punya maiul" bagi orang yang rnenjen-
gkelkan dan mengesalkan hati. Yang padti, malu ini me-
rupakan hal yang secara turun-temurun menjadi syariht
yang disampaikan oleh para nabi yang terdahulu sampai
Nabi Muhammad ffi. Perhatikanlah sabda Rosul M yang
diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud +#.1 berikut ini:

e4 ti ulu ,#
"sesungguhnya di antara nasehat yang didapatkan
orang-orang dari sabda nabi-nabi terdahulu: Apa-
bila tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah
sekehendakmrz."' ( HR. Bukhori: j483)

Kalau begitu, betapa malu itu sangat urgen dalam ke-
hidupan seseorang, atau bahkan ia merupakan hal yang ti-
dak boleh hilang dari kehidupan seseorang. Sebab hal yang
secara turun-temurun diajarkan apalagi oleh para nabi
tentunya sangat penting dan lebih.dari penting itu sendiri.
Apakah hal yang membuat malu itu sedemikian mulia dan
diprioritaskan dalam ajaran para nabi? Ketahuilah, bahwa
malu itu adalah hakikat kehidupan. Kami sajikan lulisan
berikut untuk.bersama mendalami hakikat malu yang me-
rupakan hakikat kehidupan, semoga Alloh memberkahi
dan memudahkan urusan kita....

Definisi Malu
Kata malu ditinjau dari segi bahasa (Arab,-red.) ber-

asal dari kata (6t-{-) yang artinya hidup. Adapun menurut
i{tilah yang disimpulkan oleh para ulama, malu itu adalah

sebuah akhlaq atau perangai yang memberikan motivasi
kepada orang yang memilikinya untuk meninggalkan se-

gala keburqkan, dan akan membentengi dirinya dari kece-
robohan dala-m menunaikan hak kepada para pemilik hak
tersebut. (LihaI Fathul Bari rl68)

Pembagian Malu
Malu itu ada dua bagian utama, yaitu malu jl biliyyah

atau tabiat; artinya ia adalah malu yang Alloh telah anuge-
rahkan kepada seorang hamba dan menjadikannya sebagai

sifat kemanusiaan hamba tersebut. Dan satu bagian lain-
nya adalah malu muktasabah (yang diusahakan adanya);
artinya ia adalah malu yang timbulnya disebabkan pe-
ngetahuan dan pengenalan seseorang terhadap Alloh, dia
mengetahui akan kebesaran-Nya, dia mengetahui bahwa
Alloh dekat darinya, bahwa Alloh mengetahui setiap per-
kara, baik yang tersembunyi maupun yang nampak, dia
mengetahui bahwa Alloh. selalu memperhatikannya begitu
dan seterusnya. Maka malu ini merupakan derajat iman
paling iinggi, bahkan dia adalah derajat ihsan paling ting-
gi.

Kadang rasa malu juga muncul disebabkan karena se-

seorang memperhatikan nikmat-nikmat Alloh dan me-
rasakan bahwa dia sangat kurang dalam bersyukur akan
nikmat Alloh. Sehingga ia akan senantiasa berbuat baik
kepada Alloh sebagai wujud rasa syukurnya kepada-Nya.

Apabila hilang rasa malu yang sitatnya tabiat dan yang
muktasabah dari seseorang, maka secara otomatis akan
hilanglah sesuatu yang akan selalu mendorongnya untuk
berbuat kebaikan dan akan menghalanginya untuk ber-
buat keburukan.

Malu bila dilihat dari wujud kemunculannya pada se-

seorang maka juga ada dua. Ada malu yang terpuji, ia-
lah malu yang tersebut di atas, ialah sesuatu yang menjadi
pendorong untuk berbuat kebaikan dan.membentengi diri
dari berbuat keburukan.

Ada pula malu yang tercela, ialah malu yang judtru
menjadi penghalang bagi seseorang dalam melakukan
kebaikan, seperti malu dari mencari ilmu, malu bertanya
tentang perkara yang ia tidak tahu, malu mengamalkan
sunnah, malu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan
malu untuk menempuh semua ketaatan. Malu seperti ini



bukanlah malu yang sebenarnya, namun ia sekedar jerat-

jerat setan yang menjauhkan seseorang dari Alloh.

Bentuk-bentuk Malu yang Tercela
a.-Malunya seseorang dalam mencari ilmu

b.-Malunya seseorang untuk bertanya perkara yang tidak
tahu

Oleh sebab itu, Aisyah uS, berkata: "sebaik-baik wa-

nita adalah wanita Anshor, rasa malu tidak menghalangi
mereka untuk memahami agama (tidak menghalanli me-

reka untuk bertanya)i' (Llhat Fathul Bari rl3it)
Imam Mujahid {ttr-' berkata: "Tidak akan mempelajari

ilmu orang yang malu dan sombongi' (Lihat Fathul Bari
r/35 r)

c.-Malunya seorang wanita untuk mengenakan jilbab
Banyak kaurn wanita hari ini yang merasa malu bila

ia mengenakan jilbab. Padahal wanita yang memiliki rasa

malu yang benar tidak akan rela jika auratnya terbuka. Ka-

rena aurat adalah sesuatu yang menimbulkan seseorang

merasa malu, apabila seorang wanita sudah tidak lagi me-

rasa malu ketika terlihat auratnya maka secara oto4atis
hilanglah hakikat kehormatannya. Bukannya dia merasa

terhormat apabila menjaga auratnya, dan merasa dihar-
gai bila orang lain tidak melihat auratnya. Artinya, wanita

yang memperlihatkan auratnya berarti ia tidak menghar-

gai diri sendiri.

d.-Malunya seseorang untuk meninggalkan adat keba-

nyakan orang (yang bertentangan dengan Islam).

Masih kita jumpai banyak kaum ibu, juga kaum bapak,

yang merasa malu bila dia tidak mengikuti budaya tetang-

ganya dan lingkungannya walaupun bertentangan dengan

syari'at Islam. Kita jumpai banyak orang yang dengan biasa

dan tanpa perasaan berdosa berjabatan tangan dengan se-

lain mahromnya, juga banyak orangtua kalau.menikahkan
anaknya medti menyandingkan kedua rn-empelai dipela-

minan untuk ditonton para hadirin, ada lagi yang merasa

malu bila walimah putra putrinya tidak dihiruk-pikukkan
suara musik dan lagu. Dan masih banyak hal yang mes-

tinya ditinggalkan sebab bertentangan dengan syariat Is-

lam.

e.-Malunya seorang wanita apabila tidak berkarir dan ti-
dak berprofesi (tidak bekerja di luar rumah)

f.-Malunya.seorang wanita bila tidak menjadi wanita
lgaufi yaitu bebas bergaul dengan siapa saja dan dengan

pergaulan macam manapun, termasuk bergaul dengan

kaum laki-laki (yang bukan mahrom). Umumnya kaum

wanita sekarang merasa malu kalau dia tidak berteman

dan tidak bergaul bebas dengan kaum laki-laki. Mereka

merasa terbelakang dan hina: Hal ini merupakan tipudaya

setan, semoga kita diselamatkan dari tipudaya rnereka.

Setiap perkara mempunyai ciri'ciri sendiri, sehingga

dengan ciri-ciri tersebut ia dikenali hakikatnya. Demikian
pula rasa malu, iapun memiliki ciri-ciri dan komponen

khusus yang dengannya ia disebut dan dikenali. Apa ciri-
ciri dan komponen pembentuk rasa malu itu? Nabi ffi te-

lah menyebutkannya dalam sebuah sabda beliau: .

e Gtt\ .$t rlli ,giJr ii:, isg.lS ,a7\ stii

.rq:,Jt -i.- Jtr; +tJt

Diari Abctullah bin Mas'ud &. berkata: Nabi NS ber-

sabcla: "Malulah kalian dari Atloh dengan sebenar-be'

nalnya malul'Maka kami berkata: "Wahai Rosululloh,

sesungguhnya kami. malu. Nabi M meniawab: "Bukan

begitw, tapi malw dari Alloh dengan sebenar-sebenarnya

malu adalah engkau menjaga kepala dan apa yang ia
kumpulkan, menjaga perut dari apa yaltg ia cakup, dan
mengingat kematian. Barangsiapa yang menginginkan

kehidupan akhirat m.aka hendaklah ia rneninggalkan

gemerlapan dunia, dan barangsiapa yang melakwkan ini
semwa berarti dia telah malu kepada Alloh dengan s'e-

benar-benar malul' (HR. Tirmidzi: 2575 dan dishohikan

oleh al-Albani dalam Shohih Sunan at-Tirmidzi zl59o)

Dari hadits Rosululloh M tersebut minimalnya terda-

pat empat komponen utama seseorang bisa memiliki malu

yang terpuji, malu yang sesungguhnya, yaitu:

Pertama, menjaga kepala dan apa yang dikumpulkan. Apa

maksudnya? Maksudnya adalah menjaga pendengaran,

penglihatan, dan lisan dari setiap yang diharamkan oleh

Alloh.
Kedua, menjaga perut dari apa yang ia cakup.

Apa maksudnya? Yang dimaksud menjaga perut adalah

menjaga hati untuk tidak terus-menerus melaksanakan apa

yang telah diharamkan Alloh. |uga mengandung arti un-

tuk tidak memasukkan hal-hal yang haram dari makanan

dan minuman ke dalam perut. Dan di antara perkara besar

yang wajib untuk menjaganya dari apa yang dilarang Alloh
adalah menjaga lisan dan juga menjaga farjilkemaltnn.
Yang ketiga, mengingat kematian.
Keempatnya, adalah meninggalkan gemerlapnya dunia.

Jig j63

Ciri-ciri Malu yang Terpuii



SERAvA memanjatl€n puji sJ,'ukur ke hadirat Alloh
Dzat Yang Maha terpuji karena keesaan-Nya dalam si-
fat-sifat-Nya yang sempurna dan tinggi serta mulia, in-
sya Alloh kita akan bersama-sama mempelajari ilrnu
yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan kita ai
dunia yang akan menghantarkan.pada kebahagiaan
hidup kekal kelak di akhirat. Yaitu sejarah hidup serta
perikehidupan para napi dan rosul yang mulia, sho-
law atulloh w as alamuhu'alaihim aj mal in.

W6wmW Wwwe ffieW6. w&m&w%a"ffiew%.ere ffifu*afu

Sebelumnya perlu kita ketahui, bahwa sesungguh-
nya kisah perikehidupan para nabi'ataihi mushsholatu
wassalam adalah perkara ghoibiyyah, artinya tidak da-
pal diketahui kisah mereka kecuali dengan wahyu yang
diturunl<an kepada Rosu]ulloh H yaitu al-Qur'an dan
as-Sunnah. Hal ini mengingat kejadiannya sangat jauh
mendahului kehidupan Nabi Muhammad H, sebagai
nabi teraktrit yang tentunya semakin jauh lagi berlalu
sebelum masa kehidupan kita. sebagai para pengikut
setianya nabi dan rosul terakhir.

Tentang keghoiban kisah perikehidupan para nabi
itu Alloh berfrman:

)e

*'tt'i-WG c tql-W;rei ,4i u -!tb

Itu adalah di antara berila-berita penting tentang yang
ghoib yang Kami wahyulcan kepadamu (Muhammad);
tidak pernah lcamu mengetahuinya dan liclak (pula)
kaummu s eb elum. ini, M aka b e r s ab arlah ; s e s u n gguh ny a
kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang
bertaqwa. (QS. Hud Ir r]:+o)

Allohmenyebutkejadianyangterjadipadadiri Nabi
Hud rE& sebagai hal yang ghoib bagi Nabi Muham-
mad $, sehingga kabar berita tentang Nabi Hud ),$W
pun tidak sarnpai kepada Nabi Muhammad s dengan
benar dan tanpa keraguan maupun penambahan serta

pengurangan sedikitpun, selain dari Alloh semata, de-
ngan wahy'u yang diturun[<an kepadanya.

Sebagai contoh lain adalah lcisah seorang wanita
mulia, wanita yang dijanjikan oleh Alloh sebagai peng-
huni surga, yaitu wanita mulia yan| melahirkan Nabi ,

Isa x)@, Maryam. Alloh berfirman dalam Surat Ali
Imron tentang kisahnya secara panjang lebar, setelah
itu Alloh mengabarkan kepada Nabi Muhammad M, '1",,,

yangitujugabuatkitaSemuasebagaiumatnya,dengan
firman-Nya:

yt Fr 'J:6; ;i,:i "&;ii 3r4il;pn.-! s-r... *
a., :-o ; i ie*;- i1 -6r.t, L

... Padahal kamu (Nabi Muhammad) tidak hadir be-

serla mereka, kelikq mereka melemparkan anak-anak
panah mereka (untulc mengundi) siapa di antara me-
reka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak
hatlir cli sisi mereka ketika mereka bersengketa. {QS. Ali ::

lmron lsl: ++)
Dari dua ayat di atas, terdapat ketegasan tentang ke-

ghoiban lcisah perikehidupan para nabi dan rosul yang ,1,

terdahulu. I(onsekuensinya, tidak diperbolehkan me-
ngarang dan mengada-adakan cerita yang bukan ber-
asal dari perikehidupan mereka tetapi dimasukkan dan 

,1.

dikaitkan dengannya, Demikian pula tidak diperbo-
lehkan mengambil kisah mereka selain dari al-Qur'an
danhaditsyangshohihdariRosu1ullohffi'Sebabyang
demikian itu termasuk mengada-adakan sesuatu kebo-
hongan yang dilarang oleh syari'at.

'%a&mfu 
%wffiw& ffie%e &effi we%ffi& &dWdwmfuWww

&m&mm m&"&ww?ww
.

Masih ada satu hal penting yang harus kita lcetahui :.,

juga, yaitu bahwa tidakr"-uu naUiAan rosul itu diki-
sahkan oleh Alloh dalam al-Qur'an dan tidak pula di-
lcisahkan dalam hadits-hadits Rosululloh S. Aaupun
yangdikisahkanolehAllohdalamal-Qur,anhanyaIah

*i {T1.., ". ". ".4.t,"L-& X. " 2 t t 8-t t b l" 4AZ6 ;46*9J1 b6t4.tzi&43n&W43r4
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sebagian:dari jumlah mereka saja, yaitu qekitar dua
puluh lirna saia; Hal ini telah Altroh sebu&an datam al-

Qur'an:
d./.'r4-ze, "; l:':i ,-Le ,y t "e;'-z;' -xs v;:s b

i. L

{@,,J? ;.;;,^i giz*
Dan '(Kami telah mbngutus) rosul-rosul yang sunS-

guli tOlah Kami kisahkan tentang merekA kepad'amu

dahul.u,'dan iasul-rasul yang tidak Kami kisahkqn ten-

tang:mereka kepadamu. Dan Alloh telah berbicara ke'
p ada Musa seca.rq. langat4tg. . {QS an-Nisa' [a] : r 6+)

Dalam ayat lain disebutkan: :

Dan: sesangguhnya telah Kami utus beberapa orang
rosul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami
ceritakaru kepadamu da.n di antara mereka ada (pula)
yang tiddk karni ceritakq.n kepadpmw, Tidak dapat bagi
seorang rosul membawa suatu mukjizat, melainkan de-

ngan $izin Allo;h; maka apabila telah datangperintah
Alloh, diputuskan (semua pelrkari) dengan adil. Dan
ketika itu ragilah'arang:ornng yang berpggang kepada
yangbatit (QS, al:Muimi"l1oJi zs),

Wm*'*g:W tr*rlwp,a&im$mwi* W*gWw*Wmw W*r;ryW

$B?etr#k*

Alloh $ii; telah mengisahkan para nabi'alaihimush-
sholata wassalqm dengan :penyifatan dan keterangan-
keterangan yang agung lagi menunjukkan kemuliaan,
hal ini menunjukkan pula akan manfaat dan faedahnya
ydng besar ddn koutamaannya yan$ tinggi yang meru-

pakan kenikmatan bag! hamba-hamba-Nya.
Di antara sekian banyak faedah dan manfaat dari me-
ngetahui kisah mereka ialah:
r.: Akan rnengantarkan kepada kesempurnaan iman

terhadap para nalri Alloh ffi
Sesungguhnya kita beriman terhadap anbiya'

(para nabi) sec,ara mujmal (global) adalah wajib.
Tetapi dengan keimanan yang terperinci yang me-
rupakan faedah dari mempelajari kisah mereka,

akan tranyak yahg didapatkan. Sifat-sifat sem-
' purna, kejujuran mereka, kebaikan mereka atas

berbagai jbnis manusia, bahkan kepada sernua je-

nis bingtang, semuanya nampak dari mereka. Ba-

gaimana perhatian mereka dan bagaimana mereka

menunaikan hak-hak semua makhluk pun nam-
pak dalam perikehidupan mereka. Ini semua akan
mengantarkan pada kesempurnaan iman.

e.: Menetapkan dan mengokohkan iman dan tauhid
kepada Alloh $, mengokohkan ikhlas dalam ber-

imal, rnenetapkan iman dengan hari kiamat, me-
netapkan lyajibnya bertauhid, dan menetapkan
adanyamalapetaka di dunia dan di akhirat.

3.: Didapatkannya ibroh bagi orang-orang mu'min
yang meniti jalan mereka dalam tiga kedudukan
agar,na yanli penting: Tauhid dan Ubudiyyah,
Dakwah dan Sabat sertalujur dan-Ikhlas dalam se-

gala tindakan.
4.: Didapatkannya ibrohbahwapara nabi'alaihimush-

sholatu wassalam agamanya adalah sama dan rni-
sinya juga sama (tauhid,-pen), menyeru kepada

:akhlaq yang baik, amal yang sholih lagi memper-
baiki dan memperingatkan kebalikan darinya.

5.: Didapatkannya faedah-faedah fiqhiyyah dan
hukum-hukum syar'i dan adanya hikmah-hikmah.

Waltohu A'lam.W

SClayang Pandang Seputar f{ukum Air dan Bejana

Jawaban.masalah ini secara singkat:

r. Mengenai menggunakan wadah dari emas dan perak

selain untuk makan dan minum, terjadi perselisihan

di antara ulama. Dan yang kuat, d,iperbolehkan

menggunakan bejana dari emas dan perak selain un-

tuk makan dan minum. (Llhar Syarhul Mumti' rl75-

76)
z. Tentang berwudhu dengan menggunakan wadah

dari emas dan perak, ulama telah berselisih tentang

keabsahannya. Pendapat yang kuat adalah yang men-

yatakan sah, karena tidak adanya dalil yang shohih

ee;wii, wd ':":,ir,::::: ' 
::r':

Ediil r laliun he-r fi 428/ zooy)

lagi kuat penunjukkannya atas ketidakshohihan wu-
dh.t ot".tg yang menggunakan wadah dari emas dan

perak. (Lihat Syarhul Mumti' r I 77-78)

Demikian yang bisa kita kaji bersama di edisi per-

dana ini. Insya Alloh pada edisi-edisi mendatang, kita
akan membahas masalah-masalah menarik lainnya, se-

suai dengan urutan kitab-kitab fiqih para ulama kita, in-
sya Alloh. Semoga Alloh memberkahi usaha tholabul ilnri
(-.rrtr.r,.r, ilmu) kita dan menjadikan ilmu yang kita pe-

lajari benar-benar menjadi ilmu bermanfaat, ilmu yang

amali, terlebih dan terkhusus bagi kaum wanita.W

ttni



DI KALA duka dan nestapa menyesakkan dada Rosul

M y"tg mulia, Alloh melapangkan dengan menghadi-
rkan manisnyd kata-kata serta indahnya pergaulannya.
Di kala jalan kehidupan dan beban amanat dakwah'te-
rasa amat berat dan menyusahkan Rosululloh S, eUon
meringankan dan membesarkan semangat Rosul-Nya
dengan kesetiaannya., Di kala banyak manusia menjauhi
dan menghinakan Rosululloh *-E, Ailoh memberikan du-
kungan dan pembelaan dengan kedekatan dan keluhuran
budinya.

Dialah wanita yang sangat mulia peranannya di sisi
Rosululloh M. ni"l.h qudwah wanita sedunia, suri tela-
dan kaum muslimah. Dia adalah Ummul Mutminin per-
tama, Khodijah putri dari Khuwailit bin As'ad bin Abdul
Uzzabin Qushoi bin Kilab al-Qurosyiyyah as-Sa'diyyah.

Khodijah "S dilahirkan kira-kira r5 tahun sebelum
tahun gajah dalam lingkungan keluarga yang mulia dan
terhormat. Khodijah *5 tumbuh sebagai seorang'wanita
yang cantik parasnya, cerdas dan tangkas akalnya, jernih
pemikirannya, serta memiliki akhlaq yang luhur, ditam-
bah lagi beliau adalah wanita yang kaya rayalagi sangat
pemurah.

Khodijah *ll- menikah dengan Rosululloh Muham-
mad & karena tertarik pada pekerti Nabi Muhammad ffi
yang agung, ketajaman berpikir, kejujuran, dan amanah-
nya. Pernikahan beliau dengan Rosululloh Muhammad
& adalah pernikahan yang mulia, mulia pasangan yang
menikah, mulia pula tujuannya.

Khodijah €i.i adalah sosok pendamping suami yang
setia dalam suka dan duka. Khodijah +*: adalah sosok
isteri yang sangat memahami siapa suaminya. Ia sangat
tahu bagaimana memposisikan diri sebagai isteri dan
sebagai pendamping setia seorang imam para da'i yang
menyeru manusia menuju pada kalimat tauhid.

Khodijah +*- tampil sebagai manusia pertama yang
diseru sekaligus menyambut seruan nabi dan rosul Alloh,
yaitu Muhammad *, suaminya.
"Demi Dzat yang jiwakl ada di tangan-Nya, sungguh aku

berharap engkau menjadi nabi bagi umat ini. Demi AIIoh, Dia
tidak akan menghinakanmu selamanya. Sesungguhnya eng-

kau telah menyambung tali silaturahmi, jujur dalam berkata,
penyantun kepada anak yatim, memuliakan para tamu, dan

menolong para pelaku kebenaran." Itulah ucapan Khodijah
+ii! tatkala Rosululloh i$ mendapatkan wahyu pertama
kali dan beliau *,-E merasa takut dan gemetar serta gun-
dah gulana. Sungguh ... ini adalah sebuah perkataan yang
tidak mungkin muncul melainkan dari seorang isteri yang
cerdas, jernih pikirannya, benar-benar paham dengan si-
tuasi dan kondisi suaniinya. Sebuah kalimat yang keluar
dari lisan suci seorang wanita yang disucikan, sebuah si-
raman hati yang gundah dari Alloh bagi rosul-Nya melalui
ketulusan hati isterinya yang sholihah.

Tatkala kaum muslimin diboikot oleh orang-orang
kafir Quraisy, dan keadaan semakin menuntut kesabaran
berlipat, Khodijah +t- de.rga.r setia mendampingi suami-
nya, meskipun harus meninggalkan kampung halaman-
nya yang tercinta beserta kenikmatannya. Begitu juga
tatkala ujian mulai datang silih berganti, yang sungguh
semui itu membutuhkan jiwa yang besar serta kesabaran
yang prima dan luar biasa, ia pun tetap dengan setia, ta-
bah, dan sabar senantiasa meneguhkan pendirian Rosul

s, suaminya tercinta.
Di kala Alloh memberikan ujian musibah dengan

meninggalnya putra beliau yang tercinta yang bernama
Abdulloh dan al-Qosim tatkala masih kanak-kanak, kemu-
dian disusul pr.ia dengan perpisahannya dengan putri dan
buah hati tercinta, Ruqoyyah istri Utsman bin Affan .$,,
karena harus hijrah ke negeri Habasyah untuk menyela-
matkan agamanya, beliau tetap tegar menghadapi semua
itu dan tetap setia mendampingi perjuangan suaminya
tercinta.

Beliau ikut ambil bagian dalam mendakwahkan Isiam
bersama-sama suaminya. Pedih dan perih yang Rosululloh
ffi-suaminya-rasakan, beliau pun turut merasakan
pula. Beliau turut menghadapi ombak badai kerasnya
permusuhan para penyembah berhala, yang hanya ingin
memusnahkan pemikul amanah dakwah Ilahiyyah.yang
mulia ini. Sampai Alloh pun mentaqdirkan berimannya
Zaid bin Haritsah dan keempat putrinya dengan peran-
tara kegigihan beliau membela d;ln mendak*^hk"r, Irh*
bersama Rosululloh #, suaminya.

surga, sebagaimana disebutkan dalamsuatrftrj

Sungguh sangat pantas wanita yang begnama fho: 
:

dijah '{}. ini disebut sebagai sebaik-baik wanita penghtpi

shohih.



Dan sungguh sangat pantas pulalah jika Alloh
menjanjikan sebuah istana di surga baginya, sebagai-

mana yang disebutkan dalam riwayatyang shohih. Dan
Malaikat Jibril,.ilW dan juga Alloh Robb sekalian alam
bersalam kepadanya. Disebutkan dalarn Shohih Bukhori
dan Shohih Muslim bahwa Jibril $$ berkata:

?Mt tei.t :y q9 & zA',u,a u-

"Wahai Muhammad M", sampaikanlah kepada Khodijah@,
salam dari Robbnya." .t

Sungguh Khodijah ,;#- t"lah mencurahkan segala

kemampuannya untuk ikut memperjuangkan dan me-
negakkan kalimat Alloh, berawal sejak ia menjadi manu-
sia yang pertama kali beriman, sampai bulan Romadhon
tahun ke-ro dari kenabian sua-minya, td'tkala Alloh meng-
hendaki mewafatkannya dalam usianya yang lce-65

tahun.
Semoga ridho Alloh dan kasih sayang-Nya selalu ter-

curahkan untukmu berkat kesetiaan dan kesabaranm.u

menjadi pendamping suamimu, hamba Alloh, nabi, rosul,
dan kekasih-Nya, Muhammad M. Semoga sholawatAlloh

Muqoddimah Keindahan Syari?t lslam

3:: Mempermantap keimanan
Bahwasanya manusia memiliki perbedaan dalam

tingkatan keimanan Oleh karena itu, setiap kali seorang
hamba lebih mengetahui agama ini, berarti keimanannya
akan lebih sempurna dan lebih mantap karena memang
agama ini merupakan hujjah yang kuat atas semua lan-
dasan iman beserta kaidah-kaidahnya.

4.: Merupakan amalan dakwah yang paling agung.
I(etahuilah bahwa termasuk amq,lan dakwah kepada

Islam yang paling agung adalah menjelaskan keindahan-
keindahdn Islam yang diterima oleh orang yang berakal
dan orang yang berfithroh iernih.
Seandainya ada sekelompok manusi4 yang sudi menje-
laskan hakikat Islam yang sebenarnya kepada manusia,
menerangkan kepada mereka keindahannya, maka itu

untukmu wahai Ummul Mu'minin, dan semoga istana di
surga yang dijanjikan Alloh segera engkau dapatkan dan

engkau nikmati, dan semoga perjalanan hidupmu sebagai

seorang isteri imam para da'i, sebagai ibu rumah tangga

di rumah Rosululloh S, sebagai pendidik anak suami
sehingga terlahir figur teladan umat ini pun bisa ditela-
dani. Dan.semoga Alloh menjadikan kaum muslimah se-

bagai generasi penerusmu yang mampu mengambil ibroh

dari perjalanan sej arah kehidupanm u. Amin....W

Maroji' ftujtkan):
t. Shohih Bukhori
z, Shohih Muslim

3. Siyar A'lamin Nubala oleh Syamsuddin Muhammad
bin Muhammad bin Utsman adz-Dzahabi.

4. ar-Rohiq al-Makhtum oleh Shofiyurrahman al-
Mubarokfuri

5. Roudhotul Anwar fi Siroti Nabiyil Mukhtar oleh
Shofi yurrahman al-Mubarolduri

6. al-Fushul fi Sirotir Rosul oleh Abul.Fida' Ibnu Katsir

7. Nisa' Haular Rosu/ oleh Mahmud Mahdi al-
Istanbuli dan Musthofa Abu Nashr

sudah cukup menjadi pemikat bagi mereka terhadap
agama ini karena melihat adanya persesuaian terhadap
kemaslahatan urusan agama maupun urusan dunia.

5.: Mengetahui bahwa keindahan syari'at Islam bersi-
fat umum pada semua masalah, baik yang berkaitan
dengan dasar-dasar syari'at Islam maupun cabang-
cabangnya, termasuk pula dalam hal ibadah dan
mu'amalah.

Akhirnya, di penghujung muqoddimah ini, kita ber-
mohon kepada Alloh Ta'ala agar senantiasa membim-
bing kita untuk iStiqomah dalam Islam ini, dan semoga
Dia juga menganugerahkan Islam ini dan seluruh l<ein-

dahannya kepada kita sekalian, Amin. Allohul muwafiq
ila shirbtirn mudtaQim:ffi

Ibnul Qolyim'S)A y ung mengatakan :

"Al-Haya (malu) berasal dari hayat (hidup). Hujan

dinamakan hayan dikarenakan dengan air hiduplah
bumi, tumbuh-tumbuhan, dan binatang-bi4atang.
Demikian juga malu, dinamakan hidup sebab dia ada-

lah hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Barangsiapa

. yang tidak memiliki rasa malu maka dia mati di du-
nia dan rriendapat kecelakaan di akhiratl' (ad-Da' wa

Dawa':96)

Wallohul Muwffiq.W

Malu Adalah Hakikat Kehidupan

Hubungan Malu Dengan Kehidupan
. Rasa malu merripakan roh bagi hidup sebab di anta-

ra ciri yang khusus bagi manusia adalah rasa malu. Malu
adalahyangmenjadi motivasi pada setiap kebaikan, peng-
halang dari setigp keburukan. Barangsiapa yang diangkat

;,r3sa malunya, dia ibarat hidup hanya dengan tulang-be-

rllilllang dan daging tanpa roh, laksana binatang, mereka

t:ffi.blakgkan,rapa! saja yang dikehendakinya. Apabila rasa

hi{rlti; *rlak4, hidup pula rghnya.
irtrirlisan ini, marilah kita merenungi perka-

anr.a ahli sunnah kenamaan, yaitu al-Imam



Akhir-akhir ini rnasyarakat,

terul*ma ibu yang seda*g

h*mi!, ffisras& rasah

k*l"*na ad;ifiya pel"lVakit

yang ditularkan oleh akibat

mnngk*r"r*umsi prnduk h*vuani,

Satah satu penyakit yang

clir*sahkan t*rs*hut adalah

'pENELrrrAN menunjukkan bahwa sekitar 4oo/o wanita hamil pengidap
toksoplasma pada awal kehamilan, janin yang dilahirkan akan terinfeksi,
dan r5ozo mengalami abortus atau kelahiran dini. Sedangkan bagi janin
tercatat i7'to janin'terinfeksi pada triwulan pertama, z4o/o pada triwulan
kedua, dan 6z0/o pada triwulan ketiga. Infeksi yang terjadi selama di dalam
kandungan (congenital) terjadi dengan cara parasit menembus plasenta
ibu ke anak dan mengakibatkan kelainan jantung, hydrocephalus; kepala
janin membesar berisi cairan, radang pada retina dan koroid (retinochoro-
ditis), dan perybesaran hati serta Iimpa (hepato$lenomegaly). Di Indo-
nesi'a, parasit T. gondii tersebar luas hengan angka prevalensi zat anti T
gondii pada manusia z-630/o) kucing 31. -73o/o, anjing 75o/o, babi rr-362o,
kambing tr-6to/o, dan sapi/kerbau kurang dari ro%.

Etiologi
Toksoplasmosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh Toxoplas-

ma gbndii" Parasit ini merupakan golongan ptotozoa dan hidup di alam
bebas serta bersifat parasit obligat. Toxoplasma gondii pefiama kali dite-
mrikan pada limpa dan hati hewan pengerat (rodensia) Ctenodaftyles gon-
dii (yndr) di Sahara Afrika Utara. Toxoplasma termasuk dalam phylum
Apicomplexa, kelas Sporozoa, dan Subkelas Coccidia. Genr.rs ToSoplasma
hanya terdiri dari satu $esies yaitu Toxoplasma gondii, parasit ini mem-
punyai sifat yang tidak umum dibandingkan dengan genus lain, di an-
taranya dapat menginfeksi inang antara dalam kisaran yang sangat luas
(tidak bersifat hosT $esifik). Inang yang mudah terinfeksi antara lain: he-
wan berdarah panas, manusia, dan burung.

Siklus Hidup
Kucing sebagai ho{pes defnitiveterinfeksi parasit melalui memakan

hewan pengerat (rodensia) yang berperan sebagai hotpes intermediet. Ku-
cing dapat terinfeksi toxoplasma setelah menelan setidaknya satu dari tiga
b'entuk infektif parasit yaitu: kitta, ookBta, atau takizoit. SIHus intraintelti-
nal akan terjadi bllakitta yang terkandung dalam tubuh burung atau tikus
(sebagai ho$es perantara) tertelan oleh kucing sebagai pemangsanya.

Selanjutnya, parasit menggandakan diri pada dinding usus dan
menghasilkan ooki{ta, yang terekskresi melalui faeses (kotoran) kucing
dalam waktu z-3 minggu. Dalam jangka waktu 5hari, ookittaberdporulasi
menjadi bentuk yang infeksius terhadap manusia dan jenis hewan lain-
nya. Oosidta tahan pada kondisi lingkungan, serta dapat bertahan pada
tanah yang cukup lembab dan pasir dalam jangka waktu beberapa bulan.
Selama slklus intra intettinal (dalam usus) berlangsung, sejurnlah parasit
toxoplasma melakukan penetrasi pada dinding usus dan menggandakan
diri menjadi bentuk takizoit. Tidak lama kemudian, bentuk ini akan ke-
luar dari usus dan menyebar ke bagian tubuh lain (hati, jantung, limpa,
dan otak) untuk memulai siklus ekttra intettinal (di luar usus).

Pada akhirnya sidtem immune (kekebalan) kucing akan mengham-
bat perkembangan bentuk infeksius ini, dan menyebabkan terkumpulnya
bentuk bradizoit yang bersifat dormant (tidur) pada jaringan otak dan
otot. Kebanyakan bentuk kiSta akan tetap terdapat dalam tubuh hodpes
sepanjang hidupnya dalam keadaan dormant. Secara perlahan bentuk ini
akan berubah menjadi bentuk kidta dan menyebabkan infeksi kronik pada
ho$es perantara berupa mamalia, termasuk manusia.

Manusia terinfeksi melalui masuknya oosidta dalam makanan atau
makan daging hoSpes intermediet yang terinfeksi toksoplasmosis. Dengan

t*kx*pfaxm**i*,
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demikian, toksoplasma ditularkan ke manusia melalui tiga

cara, yaitu: (r) kontak langsung dengan faeses kucing yang

telah terinfeksi, (z) memakan daging rnentah atau setengah

matang, dan (3) infeksi congenital melalui plasenta ibu

hamil kepada janinnya.

Gejala Klinis
Umumnya gelaja klinik dari penderita toksoplasmo-

sis tidak Spesifik dan bersifat individual. Gejala yang dapat

ditemukan adalah pembesaran kelenjar getah beningdi le-

her dan kepala, sakit otot, sakit di tenggorokan saat mene-

lan, demam yang datang dan pergi, rasa tidak enak badan,

dan tidak larang gejala-gejala seperti itu hilang dengan

sendirinya-dengan catatan, sidtem kekebalan tubuh harus

berada pada tingkat yang optimal-.
Pada ibu hamil akan ditemukan gejala bequpa abortus

dengan anak yang dilahirkan terinfeksi mata, pembesaran

hati dan limpa, kuning pada mata dan kulit, dan'pneu-

monia, ensepalopati, dan diikuti kematian. Sebanyak 9oolo

bap yang terinfeksi dapat lahir dengan normal namun 8o'

9oo/obayi tersebut dapat menderita gangguan penglihatan

sampai buta setelah beberapa bulan atau beberapa tahun

setelah lahir, dan roolo di antaranya dapat mengalami gang-

guan pendengaran. Gejala ini banyak dijumpai setelah usia

pubertas, misalnya adanya gangguan pada mata sampai

terjadi kebutaan, kegagalan pada sidtem saraf, gangguan

pendengaran (bisu-tuli), demam, kuning akibat gangguan

hati, erupsi kulit, dan gangguan pernafasan. Pada penderi-

ta imunocompromise, yaitu penderita AIDS, kanker atau-

pun tran{plantasi (pencangkokan) organ, gejala akan cepat

terlihat yaitu adanya gangguan sidtem saraf, encepalitis,

pembesaran limfo glandula, gangguan mata, pendengaran,

gangguan pernafasan dan jantung, dan angka kematian

pada penderita tersebut cukup tinggi.
Gangguan fungsi saraf dapat mengakibatkan keter-

lambatan perkembangan psikomotor dalam bentuk retar-

dasi mental (gangguan kecerdasan mauPun keterlarnbatan

perkembangan bicara), serta kejang dan kekakuan yang

akhirnya menimbulkan keterlambatan perkembangan mo-

torik. Infeksi pada bayi juga berpotensi menyebabkan ca-

cat bawaan, terutama bila terjadi pada usia kehamilan awal

sampai tiga bulan. Toksoplasma juga dapat menyebabkan

encephalus (tidak memiliki tulang tengkorak), hydrocepha-

/us (pembesaran kepala), dan bahkan kematian.

Diagnosis
Diagnosis dari infeksi akut toksoplasma dapat dilaku-

kan melalui isolasi T gondii dari darah atau cairan-cairan

tubuh. Skrining awal untuk diagnosis infeksi materneil

umumnya dilakukan tes serologi menggunakan dpesimen

darah untuk melihat keberadaan IgG dan IgM dpesifik ter-

hadap toksoplasrna. Seseorang dinyatakan terinfeksi tok-

soplasmosis jika dalam darahnya terdeteksi IgM dan IgA

w&-{6&mww&*wtu
tdisi r Tahun fte-r (tuz\lzooll,

antitoksoplasma positif. Bila indikasi inf'eksi positif, orang

tersebut harus segera diberi penanganan sedini mungkin.

Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan adalah dengan

pemeriksaan USG untuk melihat adanya cairan berlebihan

pada perut (asites), pengapuran pada otak, serta pelebaran

saluran cairan otak (ventrikel) fetus.

Pencegahan
Sebagai usaha pencegahan bagi ibu hamil agar dapat

terhindar dari toksoplasrnosis, perlu diterapkan pola hidup

sebagai berikut:
1.: Periksakan kucing atau binatang piaraan yang ada di

rumah ke dokter hewan, untuk mengetahui apakah bi-
natang te:rsebut terinfeksi parasit .toksoplasma secara

aktif atau tidak.
z.: Apabila kucing atau binatang piaraan tersebut berada

pada masa penularan aktif (sekitar 6 minggu), titip-
kanlah binatang piaraan tersebut pada tempat peni-

tipan binatang piaraan.

3.: fangan biarkan kucing memakan daging mentah, pergi

ke luar rumah, berburu tikus atau burung, dan ber-

main dengan kucing lain.

4.: fangan mengadakan kontak langsung, baik dengan

kandang maupun kotoran hewan piaraan atau me-

makai sarung tangan jika tetap harus kontak dengan

hewan piaraan.

,.'. Hindari mengkonsumsi daging mentah atau minum
susu yang belum didterilkan.

6.: Cuci sampai bersih sayuran dan buah-buahan sebelum

dikonsumsi.

7.: Segeralah berobat ke dokter bila terinfeksi parasit tok-
soplasma.

8.: Membersihkan tangan dengan air dan sabun setelah

mempersiapkan daging mentah untuk dimasak.

9.i Membuang faeses kucing dari kandang kucing di tem-

pat khusus atau membuat septic fazlk khusus kucing se-

tiap hari untuk mencegah ookidta $orulasi.
ro.: Melakukan disinfeksi kandang kucing dengan meng-

gunakan air mendidih atauPun dengan dterilisasi 5 5"C.

Perlu diihgat bahwa disinfeksi dengan bahan kimia ti-
dak menghancurkan ookidta.

rr.: Memasak daging sapi, kambing, dan lainnya dengan

pemanasan internal 7o"C (r58"F) sedikitnya r5-3o
menit. Freezing, th aw i ng, penggaraman, pengasapan'

ataupun pengasin-hancurkan kidta. Menghindari
mengkonsumsi susu kambing yang tidak dipadteur-

isasi ataupun telur mentah.
rz.: Simpan persediaan daging pada suhu minus zooC sela-

ma z hari. Suhu ekdtrem ini dapat menghambat parasit

toksoplasma hidup dan berkembang biak.
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nyakit Lan gganan

SAAT-SAAT pergantian musim adalah saat di mana
dokter praktek dan klinik-klinik kesehatan penuh de-
ngan pasien anak-anak yang batuk pilek.

"Belum lagi batukpilek saya sembuh total, sgkarang
sudah batuk pilek lagi. Dan yang lebih mengesalkan lagi,
sekarang seisi rumah batuk pilek semua. Pertama su-
ami, lalu dua anak saya, dan sekarang dua pengasuh di
rumah juga ikutan sakit. Repot dehkalau ginii'keluf Bu
Lilik di sebuah klinik.

Penyakit yang sangat akrab dengan anak-anak ini di-
tinjau dari penyebabnya ada dua macam. yaitu yang di-
sebabkan oleh alergi dan yang disebabkan oleh infeksi.
Infeksi di sini bisa berupa infeksi virus, bakteri, ataupun
jamur. Namun infeksi yang paling sering menjadi biang-
nya adalah infeksi virus.

Keluhan biasanya diawali dengan rasa gatal pa-
nas, dan kemerahan di mata, hidung, dan langit-langit
mulut, disertai bersin-bersin dan keluar cairan bening
dari hidung. Pada saat ini persendian dan otot-otot akan
terasa nyeri (arthralgia dan myalgia), kepala menjadi
berat (cephalgia). Hidungjuga terasa buntu akibat dari
pembengkakan mukosa hidung. Kadang disertai pula
dengan demam dan nyeri telan (dysphagia) akibat dari
peradangan di daerah oropharyng (dinding belakang
mulut). Semua keluhan ini menyebabkan kondisi yang
sangat tidak nyaman. Anak menjadi sulit tidur dan
rewel.

Cairan dari hidung dan percikan ludah yang keluar
saat berbicara sangat berpotensial untuk menularkan
penyakit (droplet infection). Di sinilah pentingnya peng-
gunaan masker saat terserang flu untuk mencegah agar
penyakit tidak menular kepada orang di sekitar kita. Se-

lanjutnya, infeksi yang berlanjut ke saluran nafas akan
menyebabkan reaksi tubuh berupa batuk.

Yang perlu diketahui sebagai orang tua adalah tidak
semua batuk pilek perlu dibawa ke dokter. Batuk pilek
yang disebabkan oleh virus akan sembuh dengan sen-
dirinya, seiring dengan membaiknya daya tahan iubuh

Perga ntia ri

anak. Untuk itu, sebelum dibawa ke dokter, ada beber-
apa hal yang bisa djlakukan ibu sebagai pertolongan
pertama di rumah:

$ Bila batuk pilek disebabkan olqh alergen (pencetus
alergi), tidak ada carayanglebih ampuh selain men-
ghindari pencqtus tersebut. Contohnya, bila anak
alergi debu, usahakan agarrumah selalu bersih.
Hindari penggunaan kemoceng (Jawa: sulak) un-
tuk membersihkan perabot dari debu. Pakailah ser-
bet yang sebelumnya telah sedikit dibasahi. Hindari
juga penggunaan perabot dan aksesori yang bisa
menyimpan debu seperti sofa dari bahan kain atau
beludru maupun karpet. Saat pergantian musim,
angin akan bertiup kencang menerbangkan debu.
Unluk meminimalkan hal ini. lakukan penyiraman
halaman pagi dan sore hari. Bila anak alergi bulu
hewan, mau tidak mau kita harus merelakan pe-
rkutut atau kucing kesayangan untuk tidak tinggal
serumah. Begitupun bila alergi dingin, hindari ma-
kanan dan minuman dingin. Pakailah baju hangat
bila hendakkeluar rumah sore atau malam hari. Se-

lagi penyebab alergi belum diketahui dengan pafti,
orang tua bisa melakukan obervasi di rumah untuk
mencari apa kira-kira yang menjadi pencetus alergi
anak.
Batuk pilek yang sering berulang selain disebabkan
oleh alergi, bisa juga karena infeksi jamur. Coba ibu
amati kondisi tempat tinggal. Apakah sirkulasi uda-
ranya sudah cukup baik. Karena jamur akan ber-
kembang biak dengan sangat baik di tempat yang
lembab. PaStikan sinar matahari dapat masuk ke
dalam rumah dengan baik.
Perbanyak minum air (air hangat lebih nyaman), ka-
rena air akan mengencerkan lendir sehingga mem-
permudah pengeluaran lendir dari hidung maupun
melalui batuk.
Untuk anak yang minum ASI, teruskan pembe-
rian ASI sesuai permintaan. Bayi yang mendapat
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ASI eksklusif sampai 6 bulan (tanpa tambahan mi-
numan dan makanan lain) akan mempunyai daya

tahan tubuh yang lebih baik. ASI juga merupakan
obat yang mujarab karena mengandung imuno-
globulin (zat kebal) untuk pertahanan tubuh bayi.
Pengalaman pribadi penulis telah membuktikan
hal ini. Penulis membqrikan ASI eksklusif selama 6

bulan (padahal di samping mengasuh anak, penu-

lis juga bekerj a), dan selama itu pula Alhamdulillah
anak tidak pernah sakit yang nengharuskan-dnak
untuk berhubungan dengan dokter. Bila tampak ada

gejala pilek, ASI-lah yang rnerupakan obat pertama,

dan Alhamdulillah selalu berhasil tanpa harus me-

nambah obat lain.
Untuk anak yang lebih besar, aroma minyak kalm
putih atau balsem bisa melonggarkan jalan nafas.

Bila lendir di hidung sulit keluar, bisa dienqerkan
dengan larutan garamNaCl o,9%. Caranya, teteskan
ke masing-masing lubang hidurlg menggunakan pi-
pet. Larutan ini bisa didapatan di apotek.

Untuk anak yang agak besar, bisa dilakukan terapi
inhalasi sederhana. Caranya dengan meletakkan
baskom atau ceret berisi air panas, lalu dekatkan
muka anak ke wadah tersebut dirn biarkan anak
menghirup uap yang keluar dari baskom atarr mulut
ceret tersebut. Ini akan membantu memberikan
rasa nyaman dan melegakan pernafasan.

$ Lendir yang sudah mengencer tersebut akan keluar
dengan sendirinya baik lewat hidung maupun de-

ngan dibatukkan. Siapkan kain lembut untuk mem-

Me*aspadai Tioksoplasmas*is Selama. Kehamilan

bersihkan hidung anak. Bagi anak yang alergi debu,

hindari penggunaan tissue karena serat yang ter:
tinggal akan menjadi alergen baru yang memperpa-
rah pilek anak Bayi dan anak di bawah 3 tahun pada

umumnya belum bisa mengeluarkan lendir lbwat

batuk. Ibu tidak perlu cemas karena lendir ini akan

ditelan dan.dikeluarkan lewat tinja dan sekali waktu
akan dimuntahkan.
Usahakan agar kelembaban kamar lebih terjaga de-

ngan meletakkan biskom atau ceret berisi air panas

dpn biarkan terbuka sehingga uapnya menyebar ke

seluruh sudul kamar.
Bila lendir di hidung sangat mengganggu sehingga

anak sulit bernafas, bisa diupayakan mengeluarkan
dengan alat penyedot yang bisa dibeli di apotek.

Bila batuk pilek disertai demam, berikan obat penu-

run panas.
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Anak dibawa ke dokter bila:

& Panas lebih dari 38,5'C
€ Ada riwayat kejang demam

€ Batukpilekdisertai sesaknafas

€ Sekitar mulut, kuku dan jari-jari kebiruan

& Anak tidak mau makan minum
€ Anaktidakkencinglebih dari 8 jam

S Batukdisertai darah

@ Panas dan berkeringat di malam hari

€ Tiga hari sakit tidak membaik

Wallohu A'lam."ffi

r3.: Gunakan sarung tangan dan sepatu boot jika akan ber- FengObatan
kebun' 

-^:L ^^-^r^ ^^-^r^+^- rr^hd ,r:^,,-^ Usah rdaritoksoplasmosis ada-
r4.: Cucilah dengan bersih segala peralatan yang diguna Usahaterbaikuntukmenghil

kan untuk memotong dan menyimpun ang;rrg 
"-.n- lah pencegahan seperti tersebut' Namun demikian' bagi

tah.

Selain itu, sangat disarankan bagi kaum ibu untuk batan dengan Sulfonamida' Selain itu dengan mengguna-

melakukan uji rorch sebelum memutuskan n#;. illil \T-']:**'amine 
dosis oraluntukdewasa secara umum

parasit ini tidak bisa dibunuh tapi hanya dt ";;;il;;- 
50-75 mg per oral sekali sehari' dikombinasi dengan r-4

aktifannya dan daya tahan tubuh ibu dinaikka". n;r;;g;" Sram.per hati Sulfunamida' selama r hingga 3 minggu' Se-

suami i$tri sebaiknya secara rutin melakukan ko;;;iil lanjutnya, dosis dikurangi setiap obat setengah dosis dari

dpesialis penyakit dalam.r.rr.rk -"n..gah timbulnya kem- yang sebelumnya dan terapi dilanjutkan selama 4 hingga

balipenyakittoksoplasma,terutamajikasedanghamil.Pro- 5 minggu' Pyrimethamine dapat menurunkan derajat fer-

gram keiramilan dapat direncanakan kembali setelah dokter tilitas atau kesuburan' obat lain yang biasa dipakai adalah

irenyatakan aman untuk hamil yang ditandai dengan IgM spiramycin (RovamycineR) : kali sehari 3 juta International

.r.guilf,IgG positif, dan angkanya tidat< ada peniigkalan. Unit (: MIU) selama 3 minggu,lalu diulang setelah inter-

l.it.r;"gu diingat bahwa toksoplasma tidak hanya menye- val z minggu hingga saat partus. Pengobatan harus terus

,ung *i.ritu hfuil. toksoplasma dapat menyerang siapa dilakukan sepanjang kehamilan untuk mencegah terjadi-

sala tanpa memandang jenis kelamin dan umur. nya infeksi primer Toxoplasrna gondii pada congenita|ffi



IENEKANAN-rENEKANAN pada daerah telapak kaki
menyehatkan dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi
kita medti tahu, bahwa penekanan-penekanan ini mem-
punyai pengaruh yang baik terhadap kesehatan, khu'susnya
dalam memperlancar peredaran darah, terutama ketika
mengalami gangguan. Namun apakah penekanan ini ber-
sifat sembarangan?
Tentunya tidak. Bahkan di sana ada sebuah disiplin ilmu
yang mudah dipelajari untuk menegakkan diagnosa pada
telapak kaki. Biasanya ilmu ini disebut dengan i{lllah pijat
refleksi.Ilmu ini, pada zaman sekarang sudah berkembang
luas di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat lapisan
bawah, menengah, maupun atas. Begitu pula, buku-buku
tentang refleksi banyak beredar. Namun sayangnya, ada se-

bagian orang membuka praktek tanpa didasari ilmu yang
benar. Akhirnya, banyak rumor yang berkembang dan sim-
pang siur. Meskipun demikian, refleksi banyak menjamur
di desa-desa, bahkan sampai ke kota-kota. Penilaian orang
berbeda-beda, beraneka ragam, tetapi kenyataannya re-
fleksi berbeda dengan apayangmereka sebut-sebut, penye-
babnya banyak sekali.

Sebenarnya, kata refleksi sudah tak asing lagi bagi kita,
namun banyak yang tak terpikir oleh kita. Setiap kita sebut
refleksi, ingatan hanya tertuju tentang pijat-memijat. Na-
mun sebenarnya, kata refleksi berasal dari kata reflekyang
berarti gerak Spontan, tak sengaja, atau otomatis; yang
memiliki arti pemijatan/penekanan pada daerah tertentu
tanpa sengaja, dpontan, atau otomatis mempengaruhi da-
erah yang lainnya.

Banyak manfaat yang didapat dari pijat refleksi. Selain
mudah dan dapat dilakukan sendiri, pijat refleksi memiliki
pengaruh yang besar terhadap kelancaran sirkulasi darah.
Sehingga banyak alat kesehatan yang tercipta didasari oleh
si$tem refleksi, mulai dari yang sederhana seperti sandal,
hingga yang lebih canggih seperti pijat magnet, atau yang
lainnya.

Memang benar, pijat refleksi dapat digunakan untuk
terapi, pencegahan, dan penyembuhan meskipun tanpa

Umar Sa id (Herbalist)
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harus minum obat atau injeksi (suntikan), namun melalui
penekanan atau pemijatan pada daerah tertentu dengan
cara tertentu. Banyak penyakit yang bisa ditangani atau mi-
nimal terkurangi konsentrasi penyakitnya dengan refl eksi,

seperti: alergi, sakit gigi, rematik, darah tinggi, kram, ke-
semutan, sakit pinggang, gangguan reproduksi, dan lain-
lain.

Pada kesempatan ini kami tidak mernbahas mengenai
permasalahan seluk-beluk pijat refleksi, namun kami ingin
membahas tentang sandal yang disebut dengan sandal re-

fleksi.
Sandal refleksi adalah sandal yang dibuat berdasarkan

titik reflek yang berada di k;ki, dengan media kayu sebagai

pengganti penekanan jari tangan, dengan cara diinjak (se-

bagai alas kaki). Cara kerja sandal ini sama dengan sandal
biasa, tetapi konon sandal refleksi baik untuk kesehatan.

Oleh karena itu, kami terpanggil untuk membahasnya. Se-

moga Alloh memudahkan tulisan ini.
Sebagaimana kita ketahui, rata'rata sandal refleksi

yang beredar di sekeliling kita adalah sandal yang terbuat
dari ka1'u atau pladtik dengan dihiasi ka1'u-kayu yang tum-
pul, berjajar rapi dari ujung sampai belakang. Menurut me-
reka, penempatan kayu-kayu tersebut sudah sesuai dengan
dtandar titik refleksi telapak kaki yang berjumlah :6 titik.
Namun kenyataannya, jumlah kayu-kayr tersebut ada yang
lebih dan adayangkurang dari 36. Yang lebih aneh dari itu
adalah susunannya yang rapi, berjajar-jajar, dengan sedikit
variasi, dengan dihiasi tulisan sebagai petunjuk titik-titik
tersebut.

- Berawal dari keyakinan bahwa sandal ini dapat niem-
perlan'car peredaran darah di tubuh, banyak orang yang
mengatakan dengan enteng: "Sandal refleksi sandal kese-

hatan." Sehingga banyak orang yang menjadikannya seba-

gai sandal untuk aktivitas sehari-hari, mondar-mandir ke

sana kemari memakai sandal refleksi ini. Namun benarkah
klaim mereka ini? Jawabnya Wallohu Abra. Namun, mari-
Iah kita tengok masalah di bawah ini.
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Sandal refleksi modelnya menyerupai sandal jepit, bila
dipakai berjalan maka sebagian ada yang terangkat dan

sebagian yang lain tidak, bahkan menempel. Maksudnya,

kaki bagian belakang (tumit, red.) terangkat, sedangkan ba-

gian depan (jari-jari dan sekitarnya, red.) menempel. Naik
turunnya kaki bagian belakang menyerupai cara pemijatan

dengan jari, ditekan dan dilepaskan; mungkih ini bisa dika-

takan pemijatan, karena pada waktu melangkah ibarat jari
tangan menekan secara berulang-ulang. Tetapi bagaima-

na dengan bagian depan kaki yang selalu menempel pada

kayu-kayu tersebut? Ini bukan refleksi, bukan melancarkan

peredaran darah, malah memungkinkan gangguan per-

edaran darah. Apalagi penekanannya sama. Belum lagi

kalau sandalnya terlalu sempit, maka ini bukan refleksi,

bahkan ini sebuah manuver yang merugikan dan dwal ter-

ciptanya penyakit baru. Sehingga lebih pantas kalau sandal

ini dikatakan "sandal penyakit'l khususnya bila dipakai da-

lam jangka waktu panjang, meskipun kami tidak menging-

kari adanya manfaat padanya. Untuk jelasnya, hanya kami
sainpaikan sedikit dari bagian ilmu refleksi sehingga anda

bisa tenteram.
Pemijatan refleksi memiliki tatacara tertentu atau di-

siplin ilmu tersendiri. Salah satunya ialah mengenai lama-

nya, waktunya, caranya, titiknya, dan lain-lain yangmalruJ
(dikenal) di dalam dunia pijat refleksi.

m&-Wwwm&*wfu
tdisi r lahun [e-r fiaz\lzoot)

Fsrnamsmfl eherl psrta t',"**
Titik-titik yang berada Bada sandal refleksi, sudahkah

sesuai dengan dtandar refleksi atau-paling tidak-men-
dekatinya??? Anggaplah sudah betul, namun masih ada

permasalahan lain yang lebih penting.

fika sandal refleksi dipakai secara terus-rnen€rus, hal ini
jelas-jelas menyelisihi tatacara memijat, baik lamanya atau

waktunya. Padahal telah jelas tidak dianjurkan untuk me-

mijat setelah makan, kqndisi kaki basah; apalagi sehabis

rneminum obat. kimia atau rnakanan yang mengandung

bahan pengawet. Selain itu, penekanan sandal refleksi ha-

nya terjadi pada separuh telapak kaki bagian belakang. Bila

sedemikian iiri keadaannya maka akan sangat dimungkin-
kan terjadi kerusakan saraf sekaligus penprmbatan akibat

penekanan secara terus-menerus pada bagian depan tela-

pak kaki.

PsrrnasmHahan kedata
Penggunaan terapi dengan sandal refleksi untuk pe-

nyembuhan penyakit sangat aneh tapi nyata. Banyak orang

menggunakan sandal refleksi sebagai terapi, sebagai contoh

ada seorang yang menderita penyakit ginjal berusaha de-

ngan susah payah menahan rasa sakit saat memakai sandal

refleksi dengan tujuan,menyembuhkan penyakit dengan

alasan: "sandal refleksi adalah sandal kesembuhan semua

penyakiti' Maksudnya menyembuhkan penyakit dengan

izin Alloh, bukan mutlak karena pengaruh san{al, tetapi

sandal hanya sebagai perantara. Penggunaan terapi lewat

sandal refleksi adalah terapi untuk segala penyakit. Padahal

bila kita tengok dalam ilmu refleksi, hampir-hampir tidak
didapati penyembuhan atau terapi dengan menggunakan

semua titik. Sehingga, hal ini meski dinisbatkan kepada

refleksi namun semua ini bukanlah refleksi, apalagi jum-

lah titik-titik tonjolan ka1'u melebihi 36. Selain itu, hal ini
bertentangan dengan pembagian penyakit menjadi lima
macam: (r) udara, (z) panas, (3) lembab, (4) kering, dan

(f ) dingin, yang mewakili lima organ: hati, jantung, limpa,

paru-paru, dan ginjal.
Terapi refleksi tidak pernah mempertemukan organ

yang berlawanan seperti "panas" dengan 'dingini kecuali

dengan menggunakan cara-cara tertentu seperti memper-

kuat bagian yang lemah dan melemahkan organ yang kuat

dengan menggunakan titik terpenting, titik khusus, atau ti-
tik lokal; bukan menggunakan semua titik sekaligus. Dalam

hal ini sandal refleksi'buta' sama sekali untuk menganalisis

semua ini, sehingga o?gu., yung harusnya diperlemah ma-

lah dikuatkan, akibatnya pengobatan tidak diketahui ke

mana arah dan tujuannya.

Wallohu A'lam.W
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Diasuh oleh Tim Nukhba, rtbrik ini hadir untuk para pembaca dan siap membantu
mencari solusi problem kesehatan anda dengan terapi ramuan herbal maupun terapi
alami lainnya. Silakan layangkan uraian problem anda ke alamat redaksi (melalui Pos)
atau SMS ke HP.081330532666 atau e-mail: majalah.almawaddtrh@email.com, insya
A/lolr akan kami bantu.

'lilHffiffiiffih,*ffiffliii,
dlln'

Portanyaan:
Assalamuhlaikum. Ana mau bertanya, bagaimana: do-
sis minum jamu perasan kunir, kencur ditambah madu
untuk kebugaran dan menambah nafsu makan? Sebab

ana pernah mendengar minum ramuan itu bila melebihi
dosis akan tidak bermanfaat, jadinya seperti minum teh
biasa, mohon penjelasanl (o8szSzzoxxxx)

lawaIan:
lYahlaikumussalam. Sepengetahuan kami, ketiga bahan
di atas, kunir, kencur, dan madu tidak pernah digunakan
untuk penambah nafsu makanr kunir cenderung mem-
perbaiki usus dan menambah tubuh langsing. Adapun
kencur sedikit ada kemungkinan sebagai penambah naf-
su makan, namun bukan karena khasiat yang terkandung
di dalamnya, tapi karena rasa dan bau kencur yang ba-
nyak menggoda orang, di samping enak, kencur rasanya
segar dan harum. Dari sinilah kemungkinan seseorang
bertambah nafsu makannya. Namun bila hanya sebab
alasan tadi, bagaimana dengan orang yang tidak suka
kencur? Di sini perlu adanya pengkajian yang lebih men-
dalam lagi. Wallohu A'lam.

Adapun masalah madu, madu bisa menambah vitali-
'tas seseorang secara langsung atau tidak langsung. Madu
secara umum memiliki peranan dalam menambah naf-
su makan, namun kami sarankan bagi penderita keluhan
nafsu makan hendaknya mencari makanan yang khusus
untuk mendongkrak nafsu makan, seperti temulawak
atau temu hitam.

Adapun untuk kebugaran, ketiga yang anda sebut-
kan (madu, kunir, dan kencur) sangat memungkinkan
sekali terutama bagi yang kehabisan energi. Pusat keti-
ga ramuan ini terletak pada madu sedangkan kunir dan
kencur hanya sebagai penunjang saja. I(unir memper-
baiki kerusakan pada usus, sedangkan kencur memban-
tu perbaikan pada ginjal. Namun semua ini hanya serupa
dengan makanan atau minuman yang lain yang masuk
ke lambung sebagai perbaikan gizi jika dosisnya kecil, se-

dangkan untuk jamu/obat membutuhkan dosis yang le-
bih tinggi dari makanan. Dan berdasarkan ekdperimen
yang ada, ramuan ini sangat bermanfaat untuk mengo-
b4ti kerusakan usus kecil seperti tipus atau malaria.' Bilamana anda hanya ingin membuat ramuan terse-
but tanpa melihat kondisi tubuh dan digunakan sebagai
minuman kesegaran, sebaiknya yang anda perlu lakukan

adalah membangkitkan sumber energi tubuh dengan
memperbaiki paru, ginjal, dan limpa, yaitu dengan me,
minumnya dalarn waktu yang cukup lama.

M'engenai dosis pada ramuan tersebut, kami tidak
bisa mema$tikannya, hanya secara umum saja. Dan me-
rupakan salah satu bentuk seni pengobatan adalah terda-
pat pada peracikan/penentuan dosis. Di mana ia bukan
hanya berdasarkan keumuman orang, tetapi juga berda-
sarkan faktor usia, daerah tempat tinggal, kualitas penya-
kit, termasuk juga energi pasien. Dosis yang sederhana
yang kami sarankan untuk satu kali minum adalah:
r. I(unir r ibu jari
z. I(encur r ibu jari

3. Madu r sendok makan

4. Air matang z5o cc air

Adapun p€rnyataan "meminum ramuan bila mele-
bihi dosis akan tidak bermanfaat seperti minum teh bia-
sa'i memang benar, dan bahkanyang lebih parah lagi akan
menimbulkan peradangan pada organ dalam tubuh, atau
minimalnya keracunan. Namun kalau hanya seruas ibu
jari kunir dan kencur ditambah madu satu sendok tidak
akan bermasalah kecuali bagi mereka yang alergi bahan-
bahan tersebut saja.

Adapun dakwa "tidak bermanfaat'l maka perlu di-
tinjau ulang, karena setiap makanan yang masuk ke tubuh
kita, apalagi dari benda segar akan diolah oleh lambung
untuk menghasilkan energi dasar kemudian disalurkan
ke seluruh tubuh untuk pertahanan, pertumbuhan, pe-
ngontrol, aktivitas, dan lain-lain, sehingga timbul energi
baru yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Dan juga per-
lu diketahui, bahwa idtilah kelebrlran dosis itu ada dua
macam. I(elebihan dosis yang membahayakan tubuh dan
kelebihan dosis yang tidak membahayakan tubuh, na-
mun akan mengeluarkan dari arah pengobatan yang kita
inginkan. Wallohu A'lam.l
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Pertanyaan:
Assalamuhlaikum, ana punya masalah kewanitaan, gl-
mana cara mengobati keputihan dengan cara dlami?

Bagaimana caranya menambah berat-badan? Jazaku-
mulloh. (o8 s z s s zSxxxx)

lawaIan:
Wahlaikumussalam. Banyak permasalahan yang tidak
bisa dipahami oleh kebanyakan wanita meskipun men-
genai permasalahan kewanitaan. Salah satunya adalah

keputihan. Sebenarnya keputihan sangat wajar dan baik
bagi wanita, khususnya bagi para wanita yang sudah ba-

ligh, sebagai isyarat matangnya organ reproduksinya dan
sebagai satu pertanda bahwa wanita tersebut adalah wa-
nita yang subur (bukan mandul). '

I(eputihan pada wanita tidak akan hilang kecuali bila
diputus sumbernya. Bisa dengan pengangkatan rahim,
atau bila rahim sudah kering atau masa menopause. l(e-
putihan yang terjadi pada wanita dewasa adalah sesuatu

yang wajar dan normal. I(eputihan setiap bulannya akan

keluar mengikuti perjalanan siklus haid: Biasanya mulai
keluar semenjak tiga hari setelah berhentinya darah haid
sedikit demi sedikit dan akan bertambah banyak ketika
mendekati rnasa ovulasi, dan akan berkurang bersama
berjalannya siklus haid.
Pada saat beban berat/depresi, pikiran kalut, acapkali
darah keputihan akan muncul 'lebih banyak bila diban-
dingkan pada hari-hari biasa terutama jika tubuh dalam
keadaan tidak fit. Pada hari-hari ini keadaan alat genita'
/ia (kelamin) luar khususnya pada permukaannya akan

terlihat basah, agak becek, yang lama-kelamaan akan

memutih bercampur cairan bening sehingga disebut
keputihan. Ingat akhiran "-an" pada "keputihan" me-
nunjukkan tidak murni putih, adapun bau khasnya bisa

dipahami oleh kaum wanita.
Adapun pertanyaan di atas kelihatannya tidak me-

nanyakan tentang permasalahan keputihan namun per-
masalahan kekuning-kuningan atau kemerah-merahan
atau kebiru-biruan dengan bau menyengat sebagai ben-
tuk kelainan dari keputihan yang normal, Vr'ailohu A'lam.
Banyak faktor yang menyebabkan adanya kelainan di
atas, di antaranya karena peradangan atau karena infeksi
pada organ reproduksi wanita.

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menormalkan
keputihan, bukan menghilangkannya. Berikut ini beber-
apa usaha yang paling mudah dilakukan:
1. Untuk kelainan keputihan akibat peradangan, peng-

obatan hendaknya ditujukan pada penormalan lem-

a

bab dalam dan dingin dalam pada organ limpa dan

ginjal. Cara termudahnya dan sangat efektif adalah

dengan memijat atau menekan-nekan areal di bawah

mata kaki dalam beberapa menit atau bisa juga de-

ngan dibekant (canthuk). Atau melalui perbaikarr
sidtem pencernaan, khususnya ketika mengunyah,
agar limpa tidak terlalu terbebani. Cara lain yang

bisa ditempuh adalah mengkonsumsi makanan yang

mendukung kenormalan keputihan, yang berupa ra-
muan atau obat-obatan. Tetapi jika anda kesulitan,
cukup dengan banyak mengkonsumsi daun pepaya.

Ada beberapa rnakanan yang harus dikurangi peng-

konsumsiannya, khususnya saat terjadinya kelainan
keputihan, yaitu: asin, manis, dan es. Juga harus
dihindari penyebab peradangan organ reproduksi
dalam, seperti pemakaian sandal/sepatu hak tinggi.
Pencegahan infeksi. Yaitu: memperbaiki kebersihan
alat kelamin, dengan mencukur bulu kemaluan, ce-

bok yang benar (guyurkan air dari arah depan ke

belakang), tidak memegangi alat kelamin secara

langsung setelah aktivitas berat, memilih celana da-

lam (CD) yang empuk yang bisa menyerap keringat,
memotong benang yang lepas dari CD. Yang tidak
kalah pentingnya adalah menjaga posisi dan tern-
pat duduk, jangan duduk sembarangan, perhatikan
benda-benda kecil seperti kerikil, pasir, dan lainnya,
jangan sampai kita duduki pas pada kemaluan agar

tidak menekan vulva vagina. Bila anda telah bersu-
ami, perhatikan juga pasangan anda, bisa jadi dia

yang menjadi penyebab timbulnya kelainan kepu-
tihan bagi anda, yaitu saat berhubungan.
Bila sulit dibedakan apakah kelainan keputihan
itu karena infeksi atau karena peradangan, maka

lakukan yang terbaik buat anda. Gabungkanlah tip di
atas plus gunakan tenaga dan pikiran tanpa memak-
sakan diri. Bila telah lelah i$tirahatlah, sehingga tidak
memperparah kelainan keputihan anda. \X/allohu

A'lam.

Adapun untuk 'masalah berat badan, banyak hal

yang bisa kita lakukan untuk menambah berat badan

kita. Namun ada hal yang harus dipertimbangkan, ber-
tambahnya berat badan akan mengakibatkan perubahan
keseimbangan tubuh kita. Terutama pada penambahan
berat badan secara cepat. fika tubuh tidak bisa mengikuti
perkembangannya malah menjadi pemicu lahirnya suatu
penyakit. Ini bisa terjadi pada tubuh yang memiliki berat
badan normal. Adapun bagi mereka yang di bawah $tan-

3.
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berlangganan
Cara mudah

al-lllauladdah

Cara Pertama
Silakan memfotokopi lembar For-
mulir Pendaftaran di samping ini.
lsilah dan kirimkan ke:

Bagian Administrasi
Majalah "al-Mawaddah"
d.a. Ponpes al-Furqon al-lslami
Srowo-Sidayu-Gresik
Jawa Timur (Kode Pos: 6r r sl)

Cara Kedua
Registrasi/pendaftaran berlang-
ganan melalui SMS. Ketik data andd
dengan format berikut:

Selanjutnya kirim ke:
HP.o8r 33o 519666
Jika pembayaran sudah kami
terima, anda akan mendapat kode
berlangganan dan pesanan pun
segera kami kiim, iisya Alloh.

'', ''l'

dar, usaha ini memang layak dilakukan, pasalnya untuk
perbaikan tubuh.

Adapun cara terbaik untuk menambah berat badan
tidak ada suatu patokan yang mutlak, akan tetapi ber-
sifat relatil hal ini dipengaruhi oleh faktor perbedaan
usia, makanan, aktivitas, dan daerah tempat tinggal. I(ai-
dah yang masyhur dalam masalah ini "energi yang ma-
suk lebih besar daripada penggunaannya"('); maksudnya,
perbanyaklah mengkonsumsi makanan yang banyak
rnengandung energi, seperti lemak, dalam jumlah yang
banyak dengan sedikit aktivitas, sehingga banyak energi
yang ada dalam tubuh kita. Hindari beberapa penyebab
habisnya energi seperti banyak bekerja, begadang, ku-
rang iStirahat, berpikir serius secara terus,menerus, dan

Formulir Berlangganan
Dengan ini saya,

Nama

Alamat :

Kodepos L l-T-:l-Tl
Telp./HP.:

Pada tanggal ............................ telah melakukan pembayaran me-
lalui (pitin salah satu):

tr BCA cab. Gresik a.n. M. FATIKH No. r 5oo533r z5
tr BNI cab. Gresik a.n. SUGENG HERI SUSANTO No. oo479ss373

U ntu k berla n g ga na n Maja la h al-lllauaddah sela ma:
fl 0 bulan E r z bulan (pilih salah satu)

Tiap bulan: E r eksempl ar E z eksemplar (pilih satah satu)

Terhitqng mulai edisi sampai dengan edisi ..............,.............

Hormat saya,

( . . ' . . . ' . ' . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . ' . . . . . . . ' ' . . . . . . . i . . . . . . )

Kode Wilayah Quantity
Tarif Langganan

6 edisi l2 edisi

A Iawa
I eksemplar 63.000 I26.000

2 eksemplar I 17.000 234.000

B Luar lawa (kecuali Kode C)
I eksemplar 69.000 138.000

2 eksemplar 126.000 252.000

c Aceh, NTI Maluku, Papua
I eksemplar 75.000 r50.000

2 eksemplar 132.000 264.000

'; r, rl,l'illi lr:t,lr'' I i';,i
i;, , r,r,, ,

sebagainya.
Cara lain yang cukup menunjang bertambahnya be-

rat badan adalah dengan banyak idtirahat, minum ra-
muan penambah nafsu makan, seperti temulawak atau
temu hitam dalam jangka waktu yang panjang minimal-
nya 3 x sehari.

Namun perlu diperhatikan, banyak mengkonsumsi
penambah nafsu makan akan menyebabkan rasa la-
par semakin menjadi-jadi. Bila anda terasa lapar jangan
biarkan berkepanjangan, namun segeralah makan wa-
laupun di luar jam makan! I(ami tidak mengharapkan
anda berharap tambah berat badan tetapi malah menda-
pat sakit maag. Demikian, semoga bermanfaat. lVallohu
A'lam.l

ir L:rilr,rl.i

(') Kaidah menurut Tim Nukhba.
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KEHADInAN buah hati di rumah merupakan
idaman semua pasangan suami idteri. Bahkan me-
rupakan fithroh setiap insan mendambakan ketu-
runan. Sehingga perawatan si kecil, si buah hati,
merupakan tuntutan bagi setiap orang tua, uta-
manya seorang ibu. Memang perawatan rohani le-

bih utama, namun perawatan jasrirani tidak boleh
begitu saja diabaikan, bahkan menjadi sebuah ke-

wajiban tatkala terkait dengan ritual ibadah si kecil
kelak kepada Alloh.

Pada pertemuan perdana ini akan sedikit kami
ulas mengenai perawatan bayr sehari-hari di rumah
seusai masa persalinan. Tentunva hal-hal yang akan

dibahas adalah yang dengan mudah bisa dilakukan
sendiri oleh para ibu. Merawathygiene (kebersihan)

bayi misalnya, mulai dari memandikan, member-
sihkan area genital (alat kelamin), merawat tali pu-

sat, juga menjaga mata.
Mungkin hal-hal tadi terkesan garhpang dan se-

pele, namun besar sekali artinya bagi kenyamanan
dan kesehatan si kecil.

1. Memandikan Bayi
Pada bayi sehat atau terlahir cukup bulan dan

normal, para ibu dapat memandikair si kecil dua

kali sehari. Disarankan hanya memandikannya de-

ngan air hangat tanpa bahan-bahan tambahan
lainnya. Sebab air hangat saja sudah cukup untuk
membersihkan bayr.

Bila sangat dibutuhkan sabun, maka yang ha-

rus diperhatikan adalah pilihlah sabun dengan pH
(derajat keasaman) netral yang mengandung sedikit
atau bahkan sama sekali tidak mengandung parfum
ataupun pewarna.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para

ibu ketika memandikan bayinya:

a. Jaga agar bayi tetap hangat
Kehilangan panas tubuh akan terjadi dengan

sangat cepat, terutama bila bayi tidak berpakaian

atau'basah. Dan keadaan ini sangat tidak nyaman
bagi tubuh bayi yang masih lemah. Karenanya, jaga

seminimal hungkin keadaan bayi tanpa terbungkus
pakaian atau juga.saat popok basah. Maka setelah

seorang ibu melepaskan pakaian bayinya dengan
segera ia hendaknya membungkuskan handuk
bayi, lalu mengusap kepala dan muka bayi dengan

air mandi yang hangat dengan lembut. Bayi harus
tetap terbungkus dengan handuk sebelum dima-
sukkan ke dalam baskom/bak mandi bayi. Begitu
pula setelah selesai mandi, ia harus segera kembali
diselimuti han{uk yang akan dengan lembut mem-
berikan kehangatan bagi tubuh lemahnya.

b.,, Jaga keamanan dan keselamatan bayi
Pada saat menuangkan air ke dalam baskom

mandi, dahulukan menuangkan air dingin sebelum
air panas. Hal ini untuk menghindari agar bagian
dasar baskom tidak terlalu panas sehingga akan
rnenghindarkan resiko luka bakar pada bayi. Isi
baskom tidak melebihi separuh bagian. Bayi tidak
boleh dibiarkan tanpa pengawasan, dan harus sela-

lu dipegringi dengan baik dengan memperhatikan
agar kepala bayi selalu berada di atas permukaan
air baskom.

Sangga kepala dan leher bayi dengan lengan
bawah dan pergelangan tangan, sedangkan tangan
yang lain memegang pergelangan kaki. Lakukan hal
tersebut tatkala mengangkat bayi dan memasuk-
kannya ke dalam baskom maupun ketika mengang-
katnya untuk mengeluarkan dari baskom.

Dudukkari bayi dengan tegak untuk membasuh
punggungnya. Topang kepalanya dengan perge-

langan tangan atau lengan bawah, kemudiarr kem-

balikan padaposisi setengah duduk (yaitu saat awal
masuk baskom).

c. Perhatikan suhu air mandi
Air mandi harus hangat, bukan panas, dengan

suhu tidak lebih dari 37,8"C.



Rubrik ini dihadirkan untuk membantu para pembaca mencarikan solusi dari problem sekitar kehamilan dan kesehatan ibu den
anak. tlagi para pembaca yang ingin berkonsultasi, silakan layangkan uraian pioblem anda ke alamat redaksl (melalui Pos) atau SMS
ke HP. o8rggos32666 atau e-mail: insya Alloh akan kaml bantu.. . i:

Suhu air dapat diperiksa dengan menggunakan
bagian daiam pergelangan tangan atau ujung siku.
Tidak disarankan untuk memeriksa suhu. air de-
ngan jari-iari, sebab jari-j ari dapat toleran terhadap
air panas sehingga kurang sensitif terhadap suhu
panasnya.

2. Membersihkan Alat Kelamin Bayi
' Popok yang basah ataupun kotor, harus 

$ggera
diganti. Saat mengganti popok yang baru, kulit bayi
hendaknya dilap dengan air hangat atau tissue ba-
sah khusus bayi (ba.by wipe),hal ini untuk mengu-
rangi resiko lecet dan ruam popgk pada kulit.

Untuk menghindari iritasi pada alat kelamin
(genitalia), terutama untuk bayi peremp_uan, tldak
dianjurkan membedaki atau memberi talk pada
sekitar alat kelamin dan pantat ba.yi.

Bersihkan alat kelamin dari arah depan ke be-
lakang dengan mengusapnya dengan lembut. Bila
menggunakan kain khusus, maka gunakan satu kali
usap pada satu sisi/bagian kain untuk satu sisi/ba-
gian alat kelamin.

3. Membersihkan Mata dan Kelopak Mata
Pada saat mernandikan, jaga agar air tidak ma-

suk ke mata bayi. Karena meski terlihat bersih, air
mandi dapat mengakibatkan mata teriritasi.

Mata tidak boleh dibersihkan setiap saat, ke-
cuali bila terdapat rabas atau belek. Hal ini untuk
menghindari resiko trauma atau timbulnya infeksi.

Untuk mencegah resiko infeksi silangpada mata
maka pada saat membersihkan mata, bersihkanlah
kedua mata secara terpisah dan bergantian serta
gunakan kapas pembeisih satu kali pbda satu mata.
Bersihkan mata dari bagian dalam (dekat pangkal
hidung) keluar. Ulangi hingga kedua mata bersih.
Jangan lupa gunakan selalu air Steril atau air men-
didih yang sudah didinginkan untuk membersihkan
kedua mata bayi anda.

4, Merawat Tali Pusat
Tali pusat yang masih tersisa setelah pemo-

tongan akan mengering dan terlepas setelah S sam-
pai 16 hari dari pasca-kelahiran. Di masa sebelum
proses pengeringan itu sempurna seoran! ibu harus
merawatnya dengan sebaik-baiknya.

Mengenai merawat tali pusat ketika meman-
dikan bayi atau pada saat yang diperlukan pera-
watan, dianjurkan menggunakan air bersih atau air
mendidih yang sudah didinginkan

Setelah dibersihkan, bungkirs dan tutuplah tali
pusat dengan kasa Steril kering. Atau bisa juga bila
orang tua yakih'bisa menjaga keadaannya tetap ber-
sih dan kering, tidak dibungkus dan tidak ditutup
dengan kasa, tapi cukup diangin-anginkan dan di-
balutpopok

5. Membersihkan Oral (Mulut) Bayi

Kebersihan mulut ini sangat penting artinya
pada bayi yang kurang sehat. Meski demikian, bukan
berarti boleh saja seorang ibu sibuk dengan urusan-
nya sehingga lalai terhadap kebersihan mulut bayi-
nya meskipun ia bayi yang sehat.

Pada bayi yang diberi susu formulautama atau
ASI, tidak jarang ia meninggalkan bekas putih pada
sekitar oral bayi, yang memicu timbulnya jamur
sehingga sangat beresiko terjadinya infeksi pada
bayt.

Untuk menghindari resiko tersebut, bersihkan
mulut bayi sehabis minum susu formula atau ASI
dengan kapas lidi (cotton buds) yang dibasahi air
matang dengan cara mengoleskannya padarongga
mulut, lidah dan gusi serta bibir bayi dengan lem-
but.

Demikianlah sedikit ulasan tentang perawatan
bayi sehari-hari di rumah sendiri, semoga menjadi
tjekal ilmu bagi para ibu 'pemula dan sebagai ilmu
yang bermanfaat bagi sidang pembu"u r"rr,,rurry". I
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kan;,'Na
us dan agai

dalam edisi
menyimakkiat-

Kolrtlmewuon lur dongcn bchan nsntch
Pembuatan jus, sebaiknya dengan

menggunakan bahan-bahan mentah.
Pembuatan jus tanpa Pemasakan ini,
akan menjaga kandungan enzim dan
senyawa fitonutrisi yang merupakan
antioksidan alami dalam buah dan sa-

yuran. Pemasakan membuat enzimnya
tidak aktif, karena zat-zat tersebut sangat
sensiiif terhadap suhu panas. Dikatakan,
enzim dan senyawa fitonutrisi sudah
akan mulai kurang aktifpada suhu 4ooC.

Dengan masih utuhnYa kandungan
enzimnya, nutrisi dalam jus buah dan
sayuran lebih mudah diserap tubuh, dan
dengan demikian pula insya Alloh jus
yang kita minum akan benar-benar efek-
tif untuk membantu pemulihan kese-
hatan dan mencapai standar hidup sehat
yang lebih baik.

Gulo pclh, lhup don ruru kcntolnonb
dolorn lul

Agar terapi jus benar-benar berman-
faat, disarankan oleh sebagian pakar jus
untuk tidak mencampurkan gula pasir,
sirup, atau susu kental manis ke dalam

lus terapi kita. Penggunaan bahan-bahan
ini dalam jus terapi akan mengurangi
efek pengobatan dari jus sehat kita. Da-
lam pencernaan kita, gula pasir akan
merusak zat-zat bermanfaat sehingga
zat gizi tersebut tidak bisa dimanfaatkan

ng pembuatan
nfaat dari ius vang kita buat, marilah
rekan-rekan reaatsi ll'llhulrddrh,

enak; segar, nan sehat.

oleh tubuh kita secara optimal. -Selain
itu, kandungan gula pasir dalam jus yang
kaya vitamin,C justru akan mengurangi
peran vitamin C sebagai pengendali sis-

tem kekebalan tubuh. Untuk membuat
jus sehat hgar lebih menggugah sele-

ra, cukuplah kita gunakan bahan alami'
yang dapat dimanfaatkan sebagai pe-
nambah dan pemantap cita rdsa.

Jur donpn bohlr,hhon orgonlk

fus sehat, sebaiknya dengan meng-
gunakan bahan-bahan organik. Me-
mang, bahan organik cenderung lebih
mahal, namun usahakan untuk mem-
buat jus sehat dengan bahan organik,
walau hanya sebagiannya saja. Kalaupun
tidak, cobalah untuk mendaPatkan
bahan-bahan yang bebas pestisida, agar
kita benar-benar bisa mengambil man-
faat dari jus sehat kita.

Sayuran dan buah dari tanaman bu-
didaya tradisional umumnya kurang ter-
jamah oleh pestisida dan pemupukan
intensif, seperti: bayam, tauge (kecam-
bah), sirsak, alpukat, kesemek, jambu
air, rambutanf sawo, delima, mangga,
jambu biji lokal, peP4Ya, dan pisang. Hi-
dup di tengah kepungan sistem perta-
nian intenSif dan perdagangan produk
pertanian yang komersial seperti saat

ini, memang diperlukan keterampilan
bersiasat agar kita mendapatkan buah
dan sayuran terbaik bagi tubuh kita.

Jul buoh, lcngon dlkupal kulltnyol
Mengupas buah dan sayuran berku-

Iit yang kulitnya bisa dimakan, seperti
apel dan wortel, berarti menghilangkan
banyak serat dan pektinnya, yang ke-
duanya sangat bermanfaat meningkat-
kan pertumbuhan bakteri dalam usus,
mengatasi kadar lemak (kolesterol dan
terigliserida) berlebihan, memperkecil

risiko kanker, menurunkan kegemukan. '

Buah dan sayur organik yang kulit-
nya bisa dimakan, sebaiknya tidak per- ,

lu dikupas sebelum dibuat jus. Namun
buah dan sayuran berkulit yang bukan
organik sebaiknya dikupas.

Dan perlu diperhatikan pula, bahwa
ketika memotcng-motong sayur atau

buah yang akan dibuat jus sebaiknya di- ; :r

iakukan sesudah dicuci bersih, agar ti- 'l.

dak banyak nutrisi larut air yang banyak
terbuang pada saat pencucian. l 

,

lohon pemonlr oloml t',''

. Untuk mendapatkan rasa manis ',

alami, dapat digunakan buah-buahan
kering dengan cara direndam terlebih 

.

dahulu hingga mengembang lalu dicam- r;

purkan ke dalam jus. Contoh buah kering l

adalah kismis atau kurirla. Dan jika me- l

mungkinkan untuk mendapatkan rasa ,

manis secara alami dari buah-buahan
yang dicampurkan ke dalam jus, semi-
sal: mangga, rarnbutan, jerok keprok, pi- ',i

sang, sirsak, dan Iain-lainnya tentu lebih I

baik. Adapun penderita kencing manis .'

hendaknya menghindari buah kering ke r ,

dalam jus buah. Sedemikian pula jus sa- i. l

yuran tidak perlu dicampur dengan buah "i

kering.

t(opon minun iul rehot?

Jus sehat sebaiknya dibuat seketika .

dan segera diminum. Menyimpan jus di
wadah kedap udara lalu menyimpannya
di lemari es untuk diminum pada kesem- '

patanyanglain, akan mvenguratrgi kar-r'
enzim dan fitonutrisinya. Dengan de-

mikian, kita tidak mendapatkan manfaat
pengobatan yang optimal dari jus sehat ,r

yang kita buat. Enzim maupun fitonutrisi
dalam jus sayuran dan buah-buahan sa-

ngat mudah rusak oleh udara. Dikatakan,
bahwa dalam waktu.rb-zo menit setelah
dibuat, jus telah kehilangan 40-6070 en-
zim dan fitonutrisinya, tergantung pada
kondisi suhu dan penyimpanannya.

Untuk memperoleh manfaat nutrisi
buah terbaik, jus buah disarankan untuk
diminum saat perut dalam keadaan ko-
song. Misalnya pagi hari ketika bangun
tidur atau sebagai ganti minuman sore.

Adapun minum jus sayuran boleh 
.'

berdekatan waktunya atau bersamaan
dengan waktu makan. Misalnya men-
jadikan jus sayuran sebagai pengganti
air putih. Hanya saja disarankan untuk
tidak minum jus sayuran pada pagi hari
tanpa disertai dengan makan.

Cukup di sini dulu, kami ucaPkan
selamat mencoba dan semoga berman-
faat!!l TrM REDAKST

tdiri r lahun fte-t (tqz$lzooll



si lledelai
oleh:Tim "Pro Gizzzi"
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IAI)I pcngrrsaha rrruslim? I\4engapa tidak? BLrl<ankah

Iralla itu r.rkarr lclrih bcrkah bila di tilngan orang-orans
yruru Lre't'taclrr'a. Selain harra juea kita periukan untuk bcr-
bagai anral iba.1ah, rrnrbil contoh berhaji, zaliat, lllenlurrur
ilmu, cian bahkan r-rntrrk jihad. Bulcankah demikian?

L)an untuk menjadi pcngusaha, modal tali selarlr,anl.a

rncn jadi soal, 1'ane penting aztun y:urg kuat, isriqomah, ke-
s,rbaran yang clibansun di atis ketiqwaan, kcmuclian ada

kclj:rsrrrna yang b.rik,

Alharndulilla/t Alloh telah mcnciptakan kedelai, se-

buah biii vane rlungil narnun ranum rnenjanjikan keun-
tllngan 1'ang tak semungiI tut"rr.rhnya. Tentu keranunrann).a
hanya akarr dipetik olsh yang mau menterampilinya saja.

I')an perlu diketahui bahwa kedelai sarigat 'penurut' uu.
ttrk clijaclikan apa saja yang bermanfaat untuk kepentingar.r
manusia sebaga-imana yang terlihat di masyarakat kita.,Se-
brrsai niis'.rl, untuk dijadikan susu kedelai. Dengan resep

bclikut anda clapat. mencobanya.

Bahan-bahan

i. Keclelai pilihan
r. (irrlrr ;rasir.

,]. (iaraur

4. l)aun I'anclan

Peralatan

r. Selep bila ada, atar-r ble r.rder

:. Konrpor
l. Panci

-1. Saringan kain

5. Tirrrba

Proses pembuatan

l. Kedcl:ri dicuci lrelsih lalu dircndarn di air l'rersih sclamrr

1 9 jarn. Gantilah :rirnya setiap 3 jam sekali.
z. Serelah itu dibilas dengan air bersih sampai bersih.

t. Kerltrdian direbus sampai matang/agak empuk, la|.r ti-
riskan.

4. Setelah agak dingin lalu diselep/diblender dengan pcr-
bandineirn 8 liter ail tiap r ke kedelai.

' t. .:t'i l:..:. , t .\t . | | ,i;rnt tht;a:l,Nliliuiti.,tlt;rtilr;iii")t:

5. Kemuclian hasilnya disaring dengan kain yang bersih
dari kotoran.

('. Kernudian hasilnya berupa susu menrah, direbus hing-
ga mendidih sekali saja.

;. Kecilkan api dan biarkan di atas api sampai + 4t me-
nir.

8. Sebelum.mendidih tambahkan gula dan garam sesuai

selera, juga rnasukkan daun pandan untuk penambah
aronta.

9. Setelah itu berarti susu kedelai siap dihidangkan. Nik-
mat disantap hangat-hangar, segar bila sudah didingin-
kan, lebih menggairahkan bila dimasukkan kulkas
pendingin.

Susy lisds1.1 bisa divariasikan rasa dan khasiatnya.Mi-
salnya, bila untuk vitalitas dan starnina rubuh bisa ditam-
bahkan madu dan serbuk ginseng saar memasaknya. Bila
untuk ibu hamil dan menyusui bisa ditambahkah daun
katuk. Begitulah, disesuaikan selera dan kebutuhan.I

r{
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scstrai selera

sccukuptrva

clua helai
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un pandan
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Menuntut ilmu
adalah ihadah

yang mulia

Alloh Ta'ala berfirman:
t t . ' ..Lza-

,-F o'; .t";; "a31L T;H. tr;Fi 3s t-'r b

,tl*ning) *Ai ui;i4)-*t:*W yt
{ @ <-r:iLili:i d}1#:

Tidak sepatutnya bagi orang-zrang mumin itu pergi semuh'

nya (ke medan perang). Mengapa tidah pergi dari tiap-tiap

golongan di antara mereka beberapa orang untuh memperda-

lam pengetahuan mereka tentang agama drtn untuh memberi

peringatan kepada kaumnya apablla mereka telah kembali

hepadanya, supdla mereka itu dapat menjaga dirinya'
(QS. at-Thubah lglz lzz)

Menuntut ilmu memiliki keutamaan yang sangat

agung sebagaimana termaktub dalam beberapa hadits yang

mulia, baik ketika berangkat ke majelis ilmu, ketika berada

di majelis, ketika mendapatkan ilmu, dan ketika menebar-

kan ilmu di tengah-tengah masyarakat.

Keutamaan tersebut akan dapat diperoleh pula oleh

para pemangku dan penyandang dana bagi Para penun-

iut ilmu, sebagaimana sabda Rosululloh ffi (yang artinya):
"Barangsiapa menyi.aphan behal bagi orangyng berperang di

jalan Alloh, sungguh ia telah berPerang di ialan Alloh."

Sisihkanlah sebagian harta anda untuk membantu sau-

dara-saudara kita yang telah meluangkan waktunya untuk
mencari ilmu syar'i, agar anda mendapatkan keutamaan

sebagaiman a yang mereka dapatkan.

Semakin besar manfaat harta yang anda keluarkan' akan

semakin besar pula pahalanya.

.; ;r$ 'fil'rtr1g iil:1;11r
ou tdisi r lahun fte-r fiqzil/zoo7l

(dana penebaran ilmu)

Kami atas nama "Panitia Peduli Tholabul Ilmi
Pondok Pesantren al-Furqon" membuka kesem-

patan seluas-luasnya bagi kaum muslimin yang

ingin mendapatkan keutamaan dan kemuliaan

tersebut.

Pos-pos Penyaluran Dana Sunduq Tholabatul
Ilmi

Keterangan:
r. BBB Bantuan Biaya Belajar santri yang

kurang mampu
Bea Santri Berprestasi

Biaya Usaha Kesehatan Santri
Biaya Kesejahteraan Santri

Biaya Tirgas Belajar Santri
Biaya Pengembangan Perpustakaan

Biaya Pengiriman Da'i (BPD)

Biaya Pembangunan Gedung

Sumbangan anda dapat dikirimkan langsung ke:

Panitia "Peduli Tholabatul llmi"
Pondok Pesantren al-Furqon al-Islami
Srowo - Sidayu - Gresik 6n53 Jawa Timur

atau via rekening bank:

BCA cab. Gresik
a/n ABDUL'WAHID, No. Rek t1oo17 1 361

Informasi: HP. o8r 1y7 o9z oz8

a

3.

4.

).
6.

7.
8.

BSP

BUKS
BKS

BTBS
BPP

BPD
BPG

No. fenis Pos
Kebutuhan/bulan

(dalarn rupiah)

I BBB 6.s00.000
aL' BSP s.700.000

J BUKS 1.000.000

4 BKS 18.s00.000

5 BTBS 500.000

6 BPP 1.500.000

7 BPD 2.000.000

8 BPG 5.000.000

Total 40.700.000
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IBABEL Bangka Abu Naufal 8(ozrz) 42r67s, HP.o813675656e9 IBALI Negara Munir
8(og6s)41356 - 4r24g, :r.P.oB1558761ooo IEANTEN Cilegon Muji P. r'P.o81712262r Serang
Dany Hari I (ozs+) 2o4zzs, Hp. o88Br2r57zo Tangerang [r]Abdur Rohman I (ozr) 53786r8,
Hp. o813ro24o344 [a] Eko Haryanto I (ozr) 59301627, HP. 0815r3o93o99 [3]Abu Faiq
Harahap 8(ozr)74209486, Hp. oSr3rr3sorgs lD.K.l. ,AKARTA Jakarta Selatan Budi
Wahono I (ozr) 68038416, Hp. 08182515()2 Jakarta fimur Salma Agency I (ozr) 70795643
I GORONTATO GorontaloAsni M. Hunalo E (o+es) 88r43b, Hr. o8s24226622g I JAMBI Jarnbi
Gunawan (Abu Hanun) up. o8rzz8s6955 IJAWA BARAT Bekasi [r]Juhdi I (ozr) 688r4a24,

Hp.olr2g764s2z [a]Achmad Heri Hp.o812r9o1z8+ [S]Shofy Agency 8(ozr)99955505 -

zozo+oro [4] Ali (Umi Nunung) I (ozr) 7o2t24go,:g^r. o8).28tr2425 BandungShibghohAgency
Hp. 081223r4oozBogor[r]AlAtsaryAgencyHp. 081318132o+o [z]BetaSagitaG (oz5r) orsos+a
Cirebon Didi Casmadi @ (ozzr) +8oozr Depok . Meccah Agency I (ozr) s2r66ro,
Hp. 0816r927r35 Indramayu Fuad bin Ahmad Hp. 08rr2o2353 Karawang [r] Ridho Agency
Hp.o852r69845oe [s]Imbuh Sunarto HP.o8r31o7r47ro Purwakarta [r] AnNajah Agency
@ (oz6+) 2o2s7r, :r'p. oBt2gT64J6r [z] Iwan Wandiana Hp. 0813ro1043+6 Subang Muhammad
Yusuf sp.o8rgo94zorbs Tasikmalaya Edi Rohdiana HP.081345061551 IJAWA TENGAH
Brebes Miftah (Kisnandar) Hp. 08 r 79596147 Cilacap Ard i up. oal"zz1 zz tzso Kudus Kasdari
Cashier Hp. o818ob847895 Pati Abu Usamah I (ozga) 38474r, HP. 0813266089ro Pekalongan
[r]Marwan @ (oz8s) 4rJ732, Hp. o8r8o39671sz [z]Moh, Imaduddin H. I (ozes) 4415767,

Hp.ogr3268t8689 - 08882068Zzr Pemalang Wahidi Hp.0818039516OS Purwokerto Wahl'u
8 (oz8r) 6211c,6, :Ht. o8r3zz24rrz4 Purworejo Ibu Triyati HP. 081392560075 Salatiga Ahmad
Zainudin 8 (ozo8) 3r1841, Hr.o8r22g22s6z Semararig [r]Joko Paryatim I (ozo8) 321658,

Hp.08156233189 [a]Herwanto 8(ozq)zosgzgoz, HP.08179568goz Solo [r]Mukhlis Eko
Hartono 8(ozzr)zoozl4s, Hp.o81226b8rzz [z]uukhtar Hp.o8r393ooz+s+ [3]Nasruddin
Hr. oBs64ZJ627s r SukoharjoAbu Ayyqb HF. o\s22g61s243 UngaranMuchsin Abdul Halim lln.
Yudistiro Dalam No. T Mapagan Wonogiri Giyarno B (ozzz) zzzzgs,:g.P. o856473g719s Wonosobo
Yusuf Efendi np. oSrzr576zsa I JAWA TIMUR Bangkalan M. Nashih As'ad Hp. 081703646852

Gresik [r]egus Budi Satriyo I (oar) 71rs24s2, Hp. o8883o9245s [e]Bagus Wijanarko
B (oar) zrToJJS2 [3I Koperasi Al Furqon d.a. Ponpes. al-Furqon al-Islami, Srowo - Sidayr-r

JemberAhrnad Fauzannp. 081803842556 KediriSyamsu DhuhaHp. 08I330989346 Lamongan
Harun Arrosyid Hp. oer331o4395r Madiun Deni I (oasr) +6zo8z Malang Bambang (Abu
Anas) 8 (osqizs6s++g, Hp. o856356s13r MojokertoAbu Hammam (Bayr) I (ogzr) 7ft7648
Pasuruan Sholeh bin Tholib Hp. oBr7o36284as PamekasanYazid np. o817o4s4593 Ponorogo
Dwi Priyono Hp. 081335651643 Probolinggo Ridho Suripto :aP. o8r24s55670 Sidoarjo A[ru
Salim (Kresna Setyawan) I (oar) 8068988, HP. 08883053745 Surabaya [r] Darmawan, S.H.
8 (osr) 829626T - 37636?2, Hp. 08r8s93o84 [z] Muslim I (oar) s47g528, HP. 08r1486720 [g]TB.
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Pustaka Sahabat 8(oar)5o3o289, Hp.o8123ors46s [4]Heru 8(osr)3575337 - 6c4c4148 ,

[S]Sakinah Swalayan (ogr)zzozozto, np.oarzogaoozoi rrrtrrngag.rtsv""i" ";.""'riritu,ii , *Jt'tlh!-'f*]Xit
T\rban Andriyanto I (ogs6) J24s3t, Hp. o8rzo35eo3z+ I KALIMANTAN BARAT Pontianak
[r]Ridwan Hp.081649rr8sre [z]Totok N.A. np.o8r257383or IKALIMANTAN SELATAN :

Martapura Saufi Tholib 8(osrr)74687so Banjarmasin Abdul Gani HP.o8r2sro873o i

KotabaruAbdul Ghoffar np. oBr25r85o4o I KALIMANIAN IENGAH Kuala KapuasJumianta
8 (osrg) 2162r,:r^r.o8r349zr9019 PalangkarayaJohansyah I (osg6) g2252g4, HP. 085249r89256 .

Pangkalan Bun M. Aliyamani Hp. o8r2soo2829 I KALIMANTAN TIMUR Tarakan Alimudin 
;

Camrna Hp. o8r2549193r Balikpapan [r]Rbu Rias I (os+z)z186zo, Hp. oB152o4893qg [z] Rudi
Elprian Hp.o85654o83sso Pasir Markoni Hp.08134752410+ Samarinda Lukman A.M.N.
8 (os+r) 734?s4,:grp. 08r25b2r389I LAMPUNGBandarlampungUmarIbrohirnB (ozzr) 47o172,

Hp. 081g080916rg Kotabumi Ust. Faruq Hp. 08522803906r Lampung fimur Abu Abdillah
Hp. oB154r29 t3o7 MetroFirman Hp. o85269 r 34zozf N.A.D.Aceh UtaraFauzan Hp. o9t3212258t7
I N.T.B. Lombok Deni np. 081353545580 Mataram Drs. H.L. Ramelan, C.E.S. I (otzo)oz+saz,
Hp. o8r339so9297 Sumbawa Drs. M. Yusuf Husain HP. 08r8o577Bzr9 Sumbawa Barat Sandi
Abu Khodijah :rrp.o872J747tL8 - o8s2lssz63zo IPAPUA JayapuraTtrgino 8(oo6z) 581732, l

Hp. o8164323o8a I RIAU BatamYusuflskandar :'j.p.081372?469o8 Pangkalan KerinciSholeh l

Hp. oB r 3r r3234zs SelaQanjangElvi Rahmi Hp. 08r 3z r44r4so I SULAWESI SELATAN Jeneponto
Sutrisno Hp. o8s65627o4zo Makassar Darwis Firman I (o+lr) 574583, Hp. 085255599440

Mundar Mas Agung :r'p,olts42oo2z48 Palopo Ba1'u Taufiq lrP.o85232g2t4ra ISULAWESI
TENGAH Morowali YqFuf Hp. o\s2424646og Palu Barat Jun Khoiri HP. og 152450961 2

Ramli bin Haya I (o4or) tzs+sz, Hp. o8s24rz855og Kolaka
,ror .i

'L ll
n,:l{

I SULAWESI
6qg43 ISULAWESI UTARA Mongondow Jusman Mokoagow ;

L]

I
Abdul
HP, O81 ,setiyawan Hp. o8r34o6951zs I SUMATERA BARAT Padang

*itgso+ - ost374gz8222 [e]Ahmad Sholih Hp.o81ss529b9z9

F: fi^(ozsq) szz38, Hp. 0813?44 48287 - o}tsz 4z4z t's I SUI,IATERA
F.uii bs raz r rog45 - ogr 36?4oi8zg Palembang Aidil Fitriansyah
,UTARfi :Medarr Muh;'.Ngsir !ip- oB r5 g g rzoz46 Rantauprapat

a5lgi!, lxer o8sez6z6.q8gg Tebin8itrn*i Muliadi :,JiP. c,8136224522o I D.l.

[1IAl

bgmkartaUst. Afifi A (ozz+) s6sas8, sp. o81z2z38o95
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